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1. Introducció          

1.1. Antecedents  

Tot i que el concepte de Responsabilitat social corporativa (RSC) habitualment s’ha centrat en 

l’àmbit d'aplicació fonamentalment empresarial, actualment la resta d'agents socials no són 

aliens al creixent debat entorn del mateix.  

En aquest sentit, les Administracions locals han començat a ésser part implicada en el 

desenvolupament de polítiques d’RSC tan a nivell de la seva pròpia organització com en la 

promoció de l’RSC entre la resta d’agents del territori.  

Així mateix, la seva implicació en les polítiques d’RSC, no s’assumeix únicament des del disseny 

de noves polítiques, sinó també mitjançant la introducció de criteris RSC en aquelles ja 

existents.  

Un municipi socialment responsable és aquell que incorpora l’RSC de manera pro-activa i 

transversal en la seva activitat, en les seves vessants econòmica, social i ambiental. La 

incorporació de la Responsabilitat social per part de les Administracions locals, s’ha de realitzar 

mitjançant estratègies de participació amb tots els agents territorials, amb solucions eficients 

que creïn valor per a totes les parts, gestionant els propis actius tangibles i intangibles i 

alineant-los vers una visió sostenible del territori. 

Des de la Diputació de Barcelona (en endavant, DIBA), es potencia la gestió pública 

responsable, amb criteris de Responsabilitat social corporativa (en endavant, RSC), oferint 

suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis.  

L´Ajuntament de Masquefa ha mostrat el seu interès i sensibilitat amb l´RSC sol·licitant el 

recurs que la DIBA ha incorporat al Catàleg aquest 2018: Assessorament i acompanyament en 

l’impuls de la Responsabilitat social corporativa (RSC). 

  

1.2. Objectius 

El projecte, d’acord amb la iniciativa de la DIBA de fomentar la integració de la Responsabilitat 

social en la gestió i l’estratègia de les organitzacions, té dos objectius, que corresponen a les 

dues fases del projecte:   

 

1r. Elaborar una diagnosi de la situació actual de l’Ajuntament que permeti conèixer el 

nivell d’integració de la Responsabilitat social en la gestió i estratègia corporativa així 

com posar en valor aquelles pràctiques que ja es duen a terme en l’organització. 

Aquest informe és el resultat de la Fase I del projecte i constitueix la base per abordar 

la Fase II d´elaboració del pla d´acció.   
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2n. Elaborar el Pla d’acció per l’impuls de la Responsabilitat social a l’organització, per a 

identificar noves actuacions i projectes socialment responsables, alineats amb 

l’estratègia de l’Ajuntament. 

 

 

1.3. Perfil de l´Organització 

L’Ajuntament de Masquefa és l’administració pública del municipi de Masquefa ,situat a la 

comarca de l’Anoia amb una superfície de 17,12 km2, i una població de 8.514 habitants. 

L’Ajuntament té una plantilla de 92 persones. 

L’Ajuntament presta serveis a la població d’acord a les competències i funcions que li són 

atribuïdes en les diferents normes legals: Estatut d’Autonomia, Llei 7/1985 de Bases del Règim 

Local i Decret 2/2003 pel qual s’aprova text refós Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de 

Catalunya.  Cal tenir present en aquest sentit, que pel seu perfil poblacional (municipi menor 

de 20.000 habitants), té serveis delegats al Consell Comarcal de l’Anoia (Serveis Socials, 

Acollida, protecció civil, ....).  

A nivell intern, s’organitza en una estructura política i una de tècnica.  

Actualment en l’Ajuntament hi ha representats els següents grups municipals: 

 

- Partit Demòcrata (PDeCAT) 

- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

- Esquerra Republicana (MR-ERC-AM) 

- Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 

- Partit Popular (PP) 

 

A nivell polític, l'Ajuntament compta amb 6 persones que lideren les diverses regidories: 

 

- Sr. Xavier Boquete i Saiz, Alcaldia i Presidència 

- Sra. Elena Fernández Fernández, Regidora d'Administració i Protocol, Hisenda, Salut 

Pública i Consum 

- Sr. Daniel Orellana Rusiñol, Regidor de Benestar Social, Educació, Joventut i 

Comunicacions 

- Sr. Enrique Gómez Milán, Regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat, Obres i 

Serveis, Pacs i Jardins, Esports 

- Sra. Esther Ibáñez Saurí, Regidora de Cultura, Gent Gran, Participació Ciutadana 

- Sr. Carles Mernissi i Coarasa, Regidor de Governació, Promoció Econòmica i Turisme, 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
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A nivell tècnic, l´Ajuntament s´organitza en tres grans àrees: 

Àrea de Territori i Sostenibilitat, que inclou: 

- Parcs i Jardins 

- Manteniment, Obres, Serveis i Via Pública 

- Planificació, Gestió Urbanística i Habitatge 

- Disciplina i Llicències Urbanístiques, 

- Medi Ambient i Sostenibilitat 

- Urbanitzacions 

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació, que inclou: 

- Relacions Institucionals 

- Patrimoni Municipal 

- Contractació i Compres 

- Recursos Humans i Organització 

- Protocol i Coordinació 

- Gestió Política de les Regidores de l’Equip de Govern 

- Planificació Econòmica 

- Hisenda i Recaptació Municipal 

- Policia Municipal i Seguretat Ciutadana 

- Circulació, Transport i Mobilitat 

Àrea d’Atenció a les Persones, que inclou:  

- Salut Pública i Consum 

- Educació 

- Joventut 

- Cultura 

- Participació Ciutadana 

- Benestar Social 

- Esports 

- Gent Gran 

- Comunicacions 

- Promoció Econòmica i Turisme 

- Tecnologies de la Informació i Comunicació 
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2. Metodologia         

Per tal de dur a terme l’avaluació del grau d’implantació de l’RSC a l’Ajuntament de Masquefa, 

s’han identificat i analitzat les diferents pràctiques d’RSC que ja dur a terme l’Ajuntament, 

mitjançant l’anàlisi de documentació, l’elaboració de qüestionaris de recollida d’informació i la 

realització d´entrevistes. 

 

2.1. Anàlisi de documentació 

A fi de conèixer el compromís de l´Ajuntament en els diferents aspectes de l´RSC, s’ha analitzat 

la següent documentació: 

1. Web de l’Ajuntament de Masquefa 

http://masquefa.cat/  

2. Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Masquefa 

3. Pla d’Acció Municipal pel mandat 2015-2019 

4. Catàleg de Serveis de l’Ajuntament de Masquefa 

5. Portal de Transparència de l’Ajuntament de Masquefa 

https://www.seu-e.cat/web/masquefa/govern-obert-i-transparencia  

6. Portal de Transparència de l’empresa municipal Masquefa Impulsa 

https://seu-e.cat/web/masquefaimpulsa/govern-obert-i-transparencia 

7. Pressupost per àrea i despesa política, 2018  

8. Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Masquefa 

9. Acord-Conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Masquefa pels anys 2017-2019 

10. Reglament regulador del complement de productivitat personal Ajuntament Masquefa 

11. Aprovació del reglament intern de les normes de funcionament del Comitè de 

Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Masquefa 

12. Annex III Protocol d’actuació en cas d’assetjament psicològic, sexual i per raó de 

gènere a la feina  

13. Pla d’accions de comunicació de l’Ajuntament de Masquefa, 2007 

14. Reglament de la taula de dinamització socioeconòmica de l’Ajuntament de Masquefa 

15. Web de Masquefa Comerç – Viu Masquefa 

http://www.viumasquefa.com/ 

16. Bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació al municipi de 

Masquefa, any 2018 

17. Pla de Participació Ciutadana, 2006 

18. Reglament de Participació Ciutadana 

19. Reglament dels pressupostos participatius, 2018 

20. Pla Local d’Infància i Adolescència de Masquefa pels anys 2019-2022 

21. Mapa de Recursos del Pla Local d’Infància i Adolescència 

22. Pla Local de Joventut de Masquefa pels anys 2017-2020 

23. Pla d’Igualtat Comarcal del Consell Comarcal de l’Anoia pels anys 2017-2021 
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24. II Pla d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat d’Òdena, 2016-2019 

25. Pla de Recepció i Acollida de Masquefa, 2006 

26. Pla de Salut de Masquefa, 2017-2010 

27. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Masquefa i Anaigua SAU sobre el Fons 

de solidaritat 

28. Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat 

econòmica entre l’Ajuntament de Masquefa i Anaigua SAU 

29. Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al pagament de l’impost 

sobre béns immobles, a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies 

monoparentals i aturats de llarga durada. 

30. Convocatòria de concessió d’ajuts econòmics per sufragar les despeses generades en 

la realització d’estudis postobligatoris, per les persones residents a Masquefa 

31. Aprovació definitiva de les Bases d’ajuts econòmics per sufragar les despeses 

generades en la realització d’estudis postobligatoris, per les persones residents a 

Masquefa. 

32. Memòria del Centre de dia de Masquefa, 2017 

33. Serveis socioeducatius per a joves a Masquefa 

34. Fulletó del Centre Tecnològic Comunitari 

35. Projecte ADAPTA - Anàlisi de llocs de treball per a persones discapacitades i definició 

de perfils professionals adaptats 

36. Guia Pràctica del Projecte ADAPTA 

37. Eines de suport del Projecte ADAPTA 

38. Fitxes dels treballs a ser ocupats per personal amb discapacitat del Projecte ADAPTA 

39. Díptic “Fem Cultura”, 2018 

40. Díptic “Masquefa Sona bé”, 2018 

41. Díptic d’activitats per a la gent gran, 2018 

42. Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Masquefa (PAES), 2014 

43. Informe de seguiment del PAES de Masquefa, 2017 

44. Manual de Bones Pràctiques ambientals a l’Ajuntament de Masquefa 

45. Pla de Mobilitat Urbana, 2013 

46. Díptic de la campanya “Amb els residus Masquefa ho fa bé!” 

47. Plecs de clàusules administratives particulars del servei de recollida de l’Ajuntament de 

Masquefa 

48. Plec de prescripcions tècniques per l’adjudicació dels servei de neteja dels edificis i 

dependències municipals de l’Ajuntament de Masquefa 

49. Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant 

procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, del servei 

de recollida de residus municipals de Masquefa 

50. Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte de gestió dels serveis públics 

de deixalleria i serveis relacionats sota la modalitat de concessió, incloent condicions 

especials d’execució sobre la qualitat en l’ocupació i inserció laboral, de l’Ajuntament 

de Masquefa. 
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51. Ordenança fiscal núm.19. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 

municipals. 

 

 

2.2. Elaboració del qüestionari d’RSC  

Amb el doble objectiu de sistematitzar la recollida d’informació i de dades i,  alhora, oferir un 

marc, una estructura i un context sobre l’RSC a l’Ajuntament de Masquefa, es va elaborar un 

qüestionari valorant diferents aspectes de la gestió  interna de l´Ajuntament, així com els seus 

impactes, la implicació i la col·laboració amb les diferents parts interessades, per a ser un 

Territori Socialment Responsable (TSR), basat en les 5 dimensions i 17 blocs de la 

responsabilitat social: 

 

 

1. DIMENSIÓ BON GOVERN  

1.1 Bon govern i ètica  

1.2 Gestió responsable: estratègia, prestació de serveis i tràmits  

1.3 Transparència  

1.4 Diàleg i participació amb les parts interessades 

2. DIMENSIÓ LABORAL  

2.1 Condicions laborals responsables  

2.2 Desenvolupament professional i formació  

2.3 Solidaritat i voluntariat  

3. DIMENSIÓ ECONÒMICA  

3.1 Promoció econòmica sostenible  

3.2 Turisme sostenible  

4. DIMENSIÓ SOCIAL  

4.1 Integració i atenció a la diversitat  

4.2 Salut i qualitat de vida  

4.3 Solidaritat  

4.4 Cultura i educació  

5. DIMENSIÓ AMBIENTAL  

5.1 Medi natural  

5.2 Gestió ambiental sostenible  

5.3 Sensibilització ambiental  

5.4 Mobilitat sostenible  

 

El qüestionari incorporava, per a cadascuna de les dimensions i blocs,  preguntes i qüestions 

concretes per a que l´Ajuntament pogués identificar i explicar les seves accions d’RSC, un espai 

obert per a reflexions d’objectius de futur, així com la identificació de quines àrees de 

l’Ajuntament es veien involucrades en cadascun dels aspectes.  
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La persona de referència de l´Ajuntament, la senyora Lourdes Bosch, Coordinadora i Cap de 

l’Àrea de Serveis Personals, va ser l’encarregada de recollir la informació sol·licitada de les 

diferents àrees i departaments. 

 

2.3. Entrevistes 

Un cop complimentat el qüestionari, es varen dur a terme entrevistes presencials a 

l´Ajuntament, el dia 12 de juliol de 2018, conduïdes per l’equip d’Ingeniería Social i amb la 

presència i facilitació de la Diputació de Barcelona. 

Metodologia de les entrevistes 

Les persones a entrevistar, considerades clau per a obtenir un coneixement global de 

l’organització, varen ser seleccionades, d’una banda, de l’estructura tècnica, en funció de les 

cinc dimensions de la Responsabilitat social i, de l’altra, de l’estructura política, en 

representació de l’actual equip de govern. 

L’objectiu de les entrevistes de l’estructura tècnica era aprofundir i ampliar aspectes tècnics, 

d’accions, programes o iniciatives de l’Ajuntament, mentre que l’objectiu de les entrevistes de 

l’estructura política consistia en copsar la percepció de l’actualitat, la visió de futur i el 

compromís en aspectes de responsabilitat social.  

Les persones entrevistades varen ser les següents: 

- Sr. Xavier Boquete i Saiz, Alcaldia i Presidència 

- Sra. Montse Forner, Representant sindical d’UGT; Sra. Carme Elies, representant 

sindical d’UGT; Sra. Marta Pérez, Representant sindical de CCOO 

- Sra. Sònia Velasco, Recursos Humans 

- Sra. Isabel Fenández, Recursos Humans 

- Sra. Sònia Manzanares, Tècnica de Medi Ambient 

- Sra. Carolina Villanova, Responsable de desenvolupament econòmic i TIC 

- Sra. Lourdes Bosch, Coordinadora i Cap de l’Àrea de Serveis Personals   
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3. Diagnosi           

A continuació presentem l’anàlisi realitzat a partir de la documentació revisada, les respostes 

al qüestionari d´RSC i les diferents entrevistes realitzades, sobre l’estat de maduresa de la 

responsabilitat social.  

En base a les 5 dimensions de la responsabilitat social, el document recull les bones pràctiques 

identificades que a més es recullen en format fitxes en l’Annex 11 i els reptes de futur 

identificats.  

Per a cada dimensió de la Responsabilitat social s’han tractat tal i com mostra el quadre a 

continuació els següents aspectes:  

 

3.1 DIMENSIÓ 

BON GOVERN 

3.2 DIMENSIÓ 

LABORAL 

3.3 DIMENSIÓ 

ECONÒMICA 

3.4 DIMENSIÓ 

SOCIAL 

3.5 DIMENSIÓ 

AMBIENTAL 

3.1.1.Bon govern i 

ètica 

3.1.2.Gestió 

responsable: 

prestació de serveis 

i tràmits 

3.1.3.Transparència 

3.1.4.Diàleg i 

participació amb les 

parts interessades 

3.2.1.Condicions 

laborals 

responsables 

3.2.2. 

Desenvolupament 

professional i 

formació 

3.2.3.Solidaritat i 

voluntariat 

 

3.3.1.Promoció 

econòmica 

sostenible 

3.3.2. Turisme 

sostenible 

3.4.1. Integració i 

atenció a la 

diversitat  

3.4.2. Salut i 

qualitat de vida 

3.4.3.Solidaritat 

3.4.4. Cultura i 

educació 

3.5.1.Medi natural 

3.5.2.Gestió 

ambiental sostenible 

3.5.3.Sensibilització 

ambiental 

3.5.4 Mobilitat 

sostenible 

 

  

                                                           
1
 Recull de bones pràctiques en Responsabilitat social de l’Ajuntament de Masquefa. El recull pot servir 

com a eina de comunicació de l’Ajuntament amb les parts interessades (empreses, entitats, ciutadania, 
plantilla, …). 
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3.1. Dimensió Bon Govern 

La dimensió de Bon govern, fa referència a la integració de l'RSC al govern corporatiu, en la 

definició de l'estratègia, en la pròpia gestió i en la relació i comunicació amb les parts 

interessades, incloent la transversalitat, proximitat, transparència, rendició de comptes, 

participació, comportament ètic i gestió responsable. 

Contingut de la Dimensió 

3.1. DIMENSIÓ BON GOVERN 

3.1.1.Bon govern i ètica 

� Lideratge i estratègia 

� Ètica i responsabilitat 

3.1.2.Gestió responsable: prestació de serveis i tràmits 

� Dades obertes i tràmits electrònics 

� Gestió eficaç i eficient 

� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

3.1.3.Transparència 

� Transparència i rendició de comptes 

3.1.4.Diàleg i participació amb les parts interessades 

� Comunicació, diàleg i participació 

 

Àrees o Departaments implicats 

ALCALDIA 

 

ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I GOVERNACIÓ 

Relacions Institucionals 

Protocol i Coordinació 

Gestió Política de les Regidores de l’Equip de Govern 

Contractació i Compres 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

Participació Ciutadana 

Comunicacions 

Tecnologies de la Informació i Comunicació 

 

 

3.1.1. Bon Govern i Ètica 

El comportament de l’administració pública ha d’estar guiat per uns valors de caràcter ètic, de 

sostenibilitat, transparència i de responsabilitat social. El bon govern es basa en les premisses 
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d’una gestió ètica i transparent on es gestionin els impactes econòmics, socials i ambientals 

que se’n deriven. És necessari el compromís dels alts càrrecs així com amb una estructura i 

objectius transversals comuns. 

 

Lideratge i estratègia 

L’equip de govern demostra un clar lideratge i compromís en la integració de la 

responsabilitat en la gestió i estratègia de l’organització.  

Aquest compromís, si bé no es disposa actualment d’una política de responsabilitat social, es 

veu reflectit en el conjunt d’accions i polítiques que l’Ajuntament impulsa en el marc del seu 

Pla d’Acció Municipal (PAM) pel mandat 2015-2019.  

Tot i que en el document no es fa referència expressa a la responsabilitat social, els aspectes 

ètics i socials que incorpora estan estretament relacionats amb ella. Els àmbits en els que 

incideix el PAM són els següents: 

- Qualitat de vida i benestar 

- Inclusió social 

- Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

- Educació, valors i solidaritat 

- Cultura i patrimoni 

- Salut i esport 

- Sostenibilitat i medi ambient 

- Territori i mobilitat 

- Entitats i associacions 

- Participació i transparència 

 

Mostra d’aquest compromís n’és també la distribució per àrees del pressupost municipal. S’ha 

analitzat el pressupost de despeses per a l’any 2018, un total de 18.119.271,44€, on s’hi pot 

observar que el pressupost es destina majoritàriament a polítiques econòmiques, socials i 

mediambientals.  

 

Es distingeixen a continuació les principals partides:   

 

- Per al benestar comunitari es destina un 28% del pressupost (5.089.014,40 €). 

- L’àmbit de serveis socials i promoció social representa un 5% del total del pressupost 

(905.021,65€). 

- Es destina un 1% del total del pressupost (243.563,82 € ) al foment de l’ocupació. 

- I en l’àmbit del comerç, el turisme i la promoció econòmica de petites i mitjanes 

empreses es destina el 0,3% del pressupost total (51.000 €). 

- En l’àmbit de l’educació es destina un 9% del total del pressupost (1.665.921,80 €). 

- Per la promoció de la cultura al municipi es destina un 3% del total del pressupost 

(625.213,49 €). 



   
 

13 

 

- Pel foment de l’esport s’ha destinat un 10% del pressupost (1.756.527,76 €).  

- A la sanitat s’hi destina un 9% del pressupost (1.665.921,80 €). 

- En l’àmbit del medi ambient s’ha destinat un 5% del total del pressupost (905.974,46 €). 

- En l`àmbit de l’habitatge i urbanisme es destina  un 14% del total del pressupost 

(2.515.380,23). 

- En l’àmbit de la seguretat i mobilitat ciutadana s’hi destina un 5% del pressupost total 

(921.633,34 €). 

- Al transport públic s’hi destina un 0,1% del pressupost municipal (12.779,03 €). 

 

Tot i que actualment no s’han assignat recursos econòmics ni humans (persona designada, 

òrgan o comitè intern...) per a gestionar i promoure les polítiques de bon govern i ètica, l’avanç 

cap a la responsabilitat social requerirà la incorporació d’aquests recursos. 

Cal destacar que, per a l’equip de govern, l´objectiu del present projecte passa per posar en 

valor la feina que es realitza des de totes les àrees de l’Ajuntament, ordenar totes les 

polítiques i pràctiques socialment responsables que ja s’estan duent a terme, posar-les en 

context i a més conèixer les possibles àrees de millora. 

Totes les persones entrevistades s´han mostrat obertes a respondre i rendir comptes, sobre 

qualsevol assumpte exposat, i s´han mostrat convençudes de la necessitat d´estar al servei de 

la ciutadania. 

 

Ètica i responsabilitat 

L’Ajuntament disposa d’un Codi de conducta dels alts càrrecs que va ser aprovat pel Ple 

Municipal, donant així compliment a la llei 19/ 2014 de 29 de desembre de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern- article 55- elaboració del codi de conducta dels alts 

càrrecs de l’Administració local-. 

Els valors que articulen el Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la 

transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb la ciutadania de Masquefa. El document 

estableix els principis ètics i regles de conducta que han de respectar els alts càrrecs de 

l’Ajuntament de Masquefa així com les conseqüències de l’incompliment dels principis ètics i 

regles de conducta que s’hi estableixen. 

L’Ajuntament no ha identificat els riscos penals de l’organització (de corrupció, malversació de 

fons, suborns, ...) ni s’han implementat polítiques específiques i pràctiques per a combatre-la -

a part de les funcions que en aquest àmbit desenvolupa secretaria i intervenció- . La 

corporació expressa la voluntat d’avançar en aquest àmbit d’actuació.  

 

En aquest sentit, no existeixen canals de denúncia interna i/o externa de possibles casos de 

corrupció, si bé el Codi de conducta dels alts càrrecs incorpora a la secció VI. Incompliment, 

l’establiment d’un sistema de denúncies anònimes: “es podrà articular un sistema de 
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denúncies anònimes, per tal que qualsevol persona pugui formular queixes o suggeriments 

respecte de la conducta dels alts càrrecs regulada en aquest Codi”. 

 

Per altra banda, l´Ajuntament, s´ha adherit a diverses xarxes: Agenda 21, Pacte Mundial pel 

Medi Ambient i Pacte d’alcaldes i alcaldesses. 

Punts Forts 

� Equip de govern amb un clar lideratge i compromís en la integració de la responsabilitat social 

en la gestió i estratègia de l’ajuntament.  

� Existència d’un Pla d’Acció Municipal per a marcar l’estratègia i full de ruta de l’Ajuntament. 

� Pressupost municipal destinat majoritàriament a polítiques socials, econòmiques i 

mediambientals. 

� Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament 

� Adhesió de l’Ajuntament a diverses xarxes de promoció del Bon Govern 

 

Oportunitats de millora 

Lideratge i estratègia:  

� Elaborar una política de responsabilitat social (integrant aspectes econòmics, socials i 

ambientals) 

� Designar una persona responsable per a la coordinació i el treball transversal de les polítiques 

de responsabilitat social. 

� Presentar-se a premis o distincions en aspectes d´RSC, ètica i bon govern, fent especial 

incidència en la inclusió social.  

Ètica i responsabilitat: 

� Comunicar els compromisos en gestió d´ètica pública establerts, interna i externament 

� Aprovar o adherir-se a un Codi ètic per a la plantilla de l’Ajuntament.  

� Realitzar formació sobre el Codi de conducta dels alts càrrecs i del Codi ètic amb l’objectiu de 

sensibilitzar a la plantilla i a l’equip de govern 

� Establir mesures específiques per a combatre la corrupció, implementant un sistema de 

denúncia i investigació dels possibles casos, garantint la confidencialitat del denunciant.  
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3.1.2. Gestió Responsable: Prestació de Serveis i Tràmits  

La sostenibilitat i Responsabilitat social dels Ajuntaments es sustenta en la capacitat de 

planificar, produir, mesurar i avaluar els impactes i resultats obtinguts de les diferents accions 

a curt, mig i llarg termini.  

Dades obertes i tràmits electrònics 

L’administració electrònica, ha demostrat ser, en molts països, una eficient manera per a 

poder prestar serveis públics de major qualitat i en menor temps, augmentant al mateix temps 

la transparència i productivitat, permetent prestar millors i més serveis amb menys recursos.  

L’ajuntament de Masquefa mostra un alt grau d’implicació en la implementació de 

l’administració electrònica tan pel que fa a la disposició dels recursos i les eines com en 

l’acompanyament a les diferents parts interessades en la seva utilització.  

L’Ajuntament ha rebut premis relacionats amb l’administració electrònica, com el premi 

Innova al projecte Masquefa Sense Fils concedit per la Diputació de Barcelona l’any 2009, o el 

premi Administració Oberta en la categoria entre 5.001 i 20.000 habitants en reconeixement a 

la implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica oferts a la ciutadania i a les 

empreses (el tercer premi l’any 2015 i el primer premi l’any 2018). A més, l’any 2013 van rebre 

el premi estatal d’Accessibilitat Universal pel projecte “CTC Accessible” concedit per la 

Fundació Discapacitados Físicos de Aragón. 

En relació a les dades obertes i els tràmits electrònics l’Ajuntament ha finalitzat la renovació 

de la seva web amb la finalitat de modernitzar l’administració, millorar els tràmits telemàtics i 

facilitar els canals de relació entre l’ens i els veïns i veïnes.  

A través de la web es potencien els canals digitals per afavorir la participació dels vilatans i 

recollir les seves opinions i es fomenta l’ús per part de la ciutadania i les empreses del municipi 

dels tràmits online i els serveis d’administració oberta.  

A nivell intern l’Ajuntament compta amb un gestor d’expedients que funciona com a eina de 

treball comú tant per les persones treballadores de l’ens com per a càrrecs electes. Funciona 

mitjançant la metodologia de treball e-SET, un sistema que ajuda a realitzar la transició del 

paper als recursos electrònics, i permet compartir tota la informació i treballar amb un sistema 

compartit de tasques. 

A nivell ciutadà i en compliment de la Llei 11/2007 d’Accés electrònic de la ciutadania als 

serveis públics, l´Ajuntament posa a disposició la possibilitat de realitzar alguns tràmits i 

instàncies electrònicament, accedint als recursos a través de la Seu electrònica del web 

municipal. 

Aquesta Seu Electrònica és accessible i el catàleg de tràmits inclou tota la informació 

necessària per tal de fer els diferents tràmits electrònicament a través de manuals de 

funcionament que informen, normalment, de la descripció del tràmit, qui ho pot demanar, 

terminis, temps de tramitació, documentació necessària, preu i canals de tramitació. 
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A més, l’Ajuntament compta amb el servei Masquef@ula, on els usuaris (persones, empreses i 

entitats) poden realitzar les seves consultes sobre l’administració electrònica i rebre suport 

d’una persona dinamitzadora TIC.  

Masquef@ula és un telecentre públic, en funcionament des de l’any 2001, que va néixer 

gràcies a la implicació d’un grup de persones de Masquefa motivades per les TIC, la 

col·laboració d’empreses de la vila i el lideratge de l’ajuntament. 

L’objectiu de Masquef@ula és garantir el dret i l’accés a les TIC a tothom i minimitzar les 

conseqüències de l’analfabetització digital. 

Masquef@ula disposa d’un espai de lliure navegació i de tres aules d’informàtica. Ofereix 

serveis de connexió a internet, reprografia, cessió de material TIC, etc. per a persones, 

empreses i entitats. 

En els seus inicis a l’any 2002, va ser guardonat amb un accèssit dels premis SI-Local del 

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per donar a conèixer i 

potenciar l’aplicació de les TIC per municipis de 1.000 a 10.000 habitants. 

Masquef@ula és el centre operatiu i d’informació de Masquefa Sense Fils. 

 

També s’han editat manuals informatius que s’envien per correu electrònic sobre com fer 

factures  i  instàncies electròniques. 

Des del departament TIC s’està valorant la possibilitat de dur a terme una formació a totes les 

persones administratives de l’Ajuntament, especialment de l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV), 

per a que tinguin clares les nocions bàsiques per explicar a  la ciutadania com relacionar-se de 

manera telemàtica amb l’ajuntament. 

Tot i que l’Ajuntament compta amb una persona consultora que dona suport en l’àmbit de 

l’administració electrònica durant 8 hores setmanals, s’ha manifestat a les entrevistes que és 

insuficient tenint en compte les necessitats de l’ens. 

 

Gestió eficaç i eficient 

En relació al foment del treball transversal entre departaments, l’Ajuntament compta amb la 

figura de la coordinadora.  

El treball conjunt i transversal- si bé no està estructurat  a nivell de coordinació- és habitual, en 

especial en l’àrea de Serveis a les persones, així com entre l’Àrea de cultura i la de Promoció 

econòmica, per exemple en l’organització de la Festa del Raïm i la Festa de Sant Eloi, i entre el 

Casal de Joves i Promoció Econòmica en iniciatives com el carnestoltes on s’involucra el 

comerç local.  

Respecte al compromís i avaluació en la qualitat dels serveis que s’ofereixen al municipi, 

l´Ajuntament no disposa de cartes de serveis – tal i com estableix la llei 19/2014 de 
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transparència- ni ha dut a terme, per exemple, enquestes de satisfacció de la prestació dels 

seus serveis.  

Tot i això, sí que disposa d’un catàleg de serveis que incorpora els serveis socials i atenció a la 

infància, l’adolescència i la gent gran; els serveis de via pública i mobilitat; els serveis de 

seguretat ciutadana i medi ambient; els serveis a les persones i de suport a les entitats; i els 

serveis de suport a l’empresa, l’emprenedoria, la formació i l’ocupació. 

Pel que fa als mecanismes de rebuda i resolució de queixes i/o dubtes, el web municipal 

incorpora recursos de proximitat per a que el ciutadà pugui adreçar-se a l’Ajuntament amb les 

seves queixes, dubtes o suggeriments: 

- Cada regidoria té web pròpia i té un formulari final per plantejar queixes, dubtes o 

suggeriments. També hi ha un apartat, “Equip”, mitjançant el qual es pot enviar un 

correu electrònic directament al departament. 

- Al menú principal, a l’apartat de comunicació, s’expliquen totes les vies d’accés per a 

comunicar-se amb l’Ajuntament i també inclou un formulari per plantejar queixes, 

dubtes o suggeriments 

- Al menú principal, hi ha un apartat per contactar directament amb l’alcalde: xarxes 

socials i correu electrònic. 

- A l’apartat d’organització apareixen tots els regidors amb el correu electrònic per a 

poder adreçar-se directament a ells. 

A través del Portal de transparència i a la Seu Electrònica també es poden fer aquest tipus de 

tràmits. 

En cap cas s’analitza o quantifica aquesta informació. Es dóna sempre resposta però no hi ha 

uns indicadors ni cap avaluació posterior. 

L’avaluació és un dels reptes identificats per a l’Ajuntament però abans consideren que 

s’hauria de donar resposta a altres reptes com l’adaptació a tots els canvis a nivell normatiu o 

la falta de personal. Tot i això, es recomanable que l’Ajuntament comenci a avaluar a petita 

escala alguns dels seus serveis i la satisfacció de les persones usuàries. 

L´Ajuntament no té instaurat cap sistema d´avaluació de la responsabilitat social, ni tampoc 

cap certificació al respecte. Si bé, el Departament de Promoció Econòmica, a la seva branca de 

formació, té reconeguda la certificació ISO 9001:2015 en qualitat. 

 

Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

Pel que fa a la compra pública responsable, tot i que l’Ajuntament no disposa d’una Guia de 

bones pràctiques de contractació  sí que existeix un compromís polític per avançar en aquesta 

direcció. En els darrers anys s’han anat incorporant noves clàusules en els plecs de 

contractació, especialment a nivell de sostenibilitat ambiental i contractació de persones en 

risc d’exclusió. 
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El plec per a la contractació del servei de recollida de residus incorpora com a aspecte 

puntuable el fet de disposar d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que 

incorporin personal amb dificultats d’inclusió social i laboral o a persones amb discapacitat en 

un percentatge superior al 2% del total de la plantilla. A més, es valora positivament l’ús de 

productes amb etiqueta ecològica. 

 

Punts Forts 

� Alt grau d’implicació en el foment de l’administració electrònica.  

� Premis relacionats amb l’administració electrònica i l’accessibilitat. 

� Renovació de la web municipal per a fomentar l’administració electrònica.  

� Gestor d’expedients per a treballar de manera interna, evitant el malbaratament de material. 

� Possibilitat de realitzar tràmits i instàncies electrònicament. 

� Manuals de funcionament dels diferents tràmits electrònics.   

� Existència del servei Masquef@ula per a garantir el dret i l’accés a les TIC a tothom. 

� Futura formació en tràmits electrònics a totes les persones administratives de l’Ajuntament. 

� Figura de la coordinadora a l’Ajuntament pel foment del treball transversal. 

� Existència de mecanismes per recollir suggeriments i donar resposta a la ciutadania. 

� Incorporació de clàusules socials i/o mediambientals en alguns plecs de contractació . 

 

Oportunitats de millora 

Dades obertes i tràmits electrònics 

� Incrementar els recursos per donar suport en l’administració electrònica de l’ens. 

Gestió eficaç i eficient 

� Implementar un procediment pel foment del treball transversal entre departaments (reunions, 

comissions tècniques, seguiment d’indicadors d’impacte, ...).  

� Elaborar les cartes de serveis informant dels compromisos, terminis i nivells de servei garantits, 

tal i com estableix la normativa.  

� Iniciar el camí per a la implantació un sistema d´avaluació de la qualitat dels serveis municipals 

a través per exemple d’enquestes de satisfacció a les persones usuàries com a prova pilot.  

� Seguiment i anàlisi de les peticions d’informació, queixes i suggeriments rebudes via web 

municipal i Portal de Transparència.  

Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

� Elaborar una política de compra municipal que contempli la incorporació de clàusules d’RSC en 

la contractació d’empreses proveïdores o adherir-se a alguna ja existent. 

� Dur a terme formació als responsables tècnics per a la introducció de clàusules socials en la 

selecció de les empreses proveïdores dels seus àmbits competencials.  
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3.1.3. Transparència 

La transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos 

fonamentals de tota acció política. La ciutadania ha de poder conèixer com es prenen les 

decisions que els afecten, com s’utilitzen els recursos públics i sota quins criteris actuen les 

administracions,  en base a  la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, que regula l’activitat pública, garantint el dret d’accés de les 

persones a la informació i la documentació públiques. 

 

Transparència i rendició de comptes 

L’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa el Portal de transparència propi de l’ens 

https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-transparencia  i el de l’empresa municipal 

Masquefa Impulsa https://seu-e.cat/web/masquefaimpulsa/govern-obert-i-transparencia. 

El sistema de manteniment i actualització del portal es coordina des del Departament TIC, 

conjuntament amb Secretaria, amb qui es fan reunions de coordinació per tal de verificar nivell 

d’actualització del Portal transparència. Actualment s’està fent una auditoria interna per tal 

d’ampliar els apartats incomplets, relacionats amb contractació i intervenció.  

El Portal s’actualitza amb caràcter trimestral. Cada departament penja les seves dades, 

apareixen de manera automàtica i d’altres s’enllacen directament amb el web municipal. Les 

persones encarregades de penjar documents van rebre una formació especialitzada i compten 

amb un manual d’ús. 

Actualment l’Ajuntament no ofereix a la ciutadania informació addicional més enllà de la 

requerida legalment. 

Anteriorment l’Ajuntament de Masquefa havia estat reconegut amb el segell InfoParticipa, un 

projecte desenvolupat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural 

(LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, des de l'any 2012, per a avaluar la 

informació que es publica als webs de les administracions públiques per promoure que millori 

la seva transparència i qualitat. 

 

Punts Forts 

� Portals de transparència actualitzats amb periodicitat. 

� Reunions entre el departament de TIC i la Secretaria i auditoria interna per a verificar el 

nivell d’actualització del Portal de transparència. 

� Procés intern de publicació de la informació.  

� Formació especialitzada i manual d’ús per a tècnics responsables de penjar la informació.  
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Oportunitats de millora 

Transparència i rendició de comptes 

� Aconseguir que l’Ajuntament torni a ser reconegut amb el segell InfoParticipa. 

 

 

3.1.4. Diàleg i participació amb les parts  interessades 

Les parts interessades són aquelles persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat 

jurídica que es poden veure afectats o poden afectar l´activitat de l’organització. Per a què una 

organització actuï amb legitimitat ha d´identificar les seves parts interessades (com per 

exemple, plantilla, usuaris dels serveis municipals, proveïdors, organismes reguladors, ONGs 

d´àmbit social i ambiental, etc.), els ha d’escoltar i procurar atendre les seves demandes 

legítimes.  

 

Comunicació, diàleg i participació 

 

L’Ajuntament està treballant actualment, amb el suport de la Diputació de Barcelona,  en 

l’actualització del seu Pla de comunicació de l’any 2007.  

Aquesta és una de les accions contemplades en el PAM i que té com a objectiu la “millora de la 

comunicació per apropar la gestió municipal als veïns i passar comptes periòdicament de 

l’acció de govern”. 

Pel que fa als canals de comunicació i atenció a la ciutadania queden recollits en l’Article 68 

del Reglament Orgànic Municipal, on s’indica que l’Ajuntament facilitarà informació als 

ciutadans i les ciutadanes pels següents mitjans: 

- El tauler d’anuncis de la Corporació, en el qual s’exposen, de manera resumida, el 

contingut de les sessions dels òrgans de govern col·legiats de l'Ajuntament, les 

decisions i resolucions dels altres òrgans de govern que siguin d’interès general, així 

com les convocatòries de les sessions d’òrgans municipals als que pugui assistir al 

públic. 

- El full informatiu municipal, que edita i distribueix periòdicament l'Ajuntament. 

- Les informacions puntuals, a través de conferències o intervencions públiques, 

exposicions, anuncis o d’altres que promou l'Ajuntament en els temes que puguin 

ésser d’interès rellevant per als ciutadans en general o per alguns col·lectius específics. 

- La convocatòria publica a tots els veïns de les sessions del Ple municipal 

- La pàgina web municipal. 

- L’emissora de ràdio municipal. 
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En l’article 69 del mateix Reglament s’afegeixen com a canals de comunicació i atenció l’ 

Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV), el telèfon i el correu electrònic. 

L’Ajuntament compta també amb xarxes socials, on té presència a Twitter i Facebook, i que 

són gestionades per una empresa de comunicació. Cada servei compta també amb les seves 

pròpies xarxes socials però no existeix la figura d’un community manager que s’ocupi de 

manera global i transversal de totes les xarxes, el que fa que algunes d’elles siguin més actives 

que d’altres. El Pla de comunicació que l’Ajuntament està elaborant servirà per estructurar, 

reordenar i donar una imatge i un missatge clar.  

Respecte a la identificació de les parts interessades, l’Ajuntament no ha dut a terme un procés 

protocol·litzat per a la seva identificació – mapa de parts interessades- i per a l’estudi de les 

seves necessitats i expectatives.  

No obstant, són múltiples les accions que la corporació desenvolupa per a integrar les seves 

necessitats en les polítiques municipals.  

En aquest sentit,  l’Ajuntament impulsa mensualment les “Trobades amb l’Alcalde” amb veïns 

i veïnes.  A cada trobada s’hi convoquen fins a 20 veïns diferents del municipi que són 

convidats a participar d’una conversa directa amb l’alcalde per parlar obertament i de forma 

serena sobre les inquietuds, preocupacions, opinions i propostes que tinguin al voltant del 

present i futur de la vila. Les sessions, a la vegada, també són una oportunitat per traslladar de 

primera mà a la ciutadania i debatre els projectes i serveis que s’estan posant en marxa des de 

l’Ajuntament. Els veïns són escollits aleatòriament a través de trucades telefòniques. En acabar 

es realitza un acta de tots els temes que s’han tractat.  

L’Ajuntament organitza també altres trobades: 

- Trobada amb empresaris situats al municipi dos cops l’any. 

- Trobada amb els gerents de les principals empreses de Masquefa tres cops l’any.  

- Trobada amb els pagesos cada 3 o 4 mesos, per conèixer les possibles necessitats que 

puguin tenir (camins transitables, problemes d’abocaments...).  

- Trobada amb el mossèn: un cop a l’any s’organitza aquesta trobada per a intercanviar 

opinions sobre la vida del municipi, necessitats de la ciutadania, estat de les instal·lacions 

parroquials.  

- Trobada anual amb les entitats, on es signa la renovació dels convenis i s’aprofita per 

establir una conversa.  

Respecte a les sinergies creades amb altres parts interessades, l’Ajuntament n’ha creat amb 

altres municipis veïns, entitats, empresaris, associacions del territori, òrgans supramunicipals i 

participant en diferents xarxes de municipis a nivell de Catalunya,. 

El PAM incorpora una acció – ja finalitzada – per a “fomentar el desenvolupament de projectes 

i accions entre entitats i l’Ajuntament i altres agents”. 
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L’Ajuntament forma part de la Xarxa TET Anoia Sud, un organisme que engloba un total de 

vuit municipis de la comarca de l’Anoia i que té com a objectiu impulsar projectes conjunts per 

a la millora de l’èxit escolar i d’acompanyament en la transició escola treball. 

En el cas de les entitats i a tall d’exemple, amb l’associació Donants de Sang de l’Anoia i amb el 

Banc de Sang i Teixits es fa la donació de sang i diverses recaptes durant l’any, cada dos anys es 

celebra la Fira de la Infància i joventut i es fa conjuntament amb totes les entitats del municipi. 

L’àrea de Promoció econòmica ha creat sinèrgies amb altres institucions locals (Consell 

Comarcal de l’Anoia, ajuntament d’Igualada, ajuntament de Vilanova del Camí i puntualment 

amb ajuntament de Calaf) per utilitzar la mateixa metodologia i recursos per assessorar en la 

creació i consolidació d’empreses de la comarca. 

Des del Departament TIC es creen sinergies amb entitats relacionades amb l’àmbit de 

l’accessibilitat (AURIA, ONCE, Fundació Orange, Arc de Sant Martí, etc.), centres escolars, el 

casal d’avis, la Generalitat de Catalunya (ACTIC, IDCAT), i amb entitats i empreses del municipi 

oferint Masquef@ula, formació ofimàtica i préstec de material TIC, així com amb la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

En l’àmbit de la participació el PAM preveia entre els seus objectius convocar nous processos 

de participació perquè la ciutadania puguin decidir en els assumptes municipals. 

L’Ajuntament de Masquefa compta amb un Reglament de Participació Ciutadana que reconeix 

i garanteix els drets a tota la ciutadania del municipi de participar de manera democràtica i 

transparent en els assumptes públics locals, i es compromet a informar a la població de la seva 

gestió mitjançant els diversos mitjans al seu abast. En concret, el Capítol I del Reglament 

reconeix i garanteix els següents drets dels vilatans i vilatanes de Masquefa: 

- El dret a la participació 

- El dret a la informació 

- El dret de petició 

- El dret d’audiència 

- El dret a la iniciativa ciutadana 

- El dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments 

- El dret d’intervenció en les sessions públiques municipals 

- El dret a la consulta popular o referèndum 

- El dret a una política municipal de foment de les associacions 

- El dret a l’accés i utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació 

- El dret de reunió 

El reglament estableix els tràmits a realitzar, temps de resposta, incompatibilitats... en cada 

cas. 

Tot i que el Capítol III del Reglament recull tots els òrgans de participació que poden conviure 

en el municipi, sent el principal el Consell Municipal de Participació i Convivència (on 

representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els 
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assumptes públics del municipi).  Aquest òrgan porta un temps inoperatiu, donat que ha deixat 

de ser d’utilitat i l’Ajuntament ha apostat per fer processos participatius puntuals o trobades 

amb col·lectius concrets. 

Així doncs, i pel que fa als processos participatius, aquest any s’ha dut a terme un innovador i 

ambiciós projecte en l’àmbit de la participació ciutadana: un pressupost participatiu amb el 

qual els veïns poden proposar, debatre i decidir el destí de 100.000€ de la partida d’inversions 

del pressupost municipal de l’any 2018.  

Per fer-ho s’ha elaborat, de manera consensuada amb tots els partits polítics,  un Reglament 

dels pressupostos participatius que regula el procés. El procés establert es divideix en tres 

etapes: una primera per fer propostes des de la ciutadania a títol individual o col·lectiu; una 

segona per debatre i prioritzar les propostes a través d’un fòrum; i una tercera per realitzar 

una votació per part de la ciutadania. 

Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una inversió 

és un bé inventariable que és permanent en el temps. Des de la renovació o creació d’un 

equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació d’un web o 

aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables. Han de ser iniciatives concretes 

valorables econòmicament, i en la mesura del possible permetre múltiples ubicacions al 

territori. 

Les propostes es divideixen en funció de dues categories: actuacions realitzables al nucli urbà i 

actuacions proposades per als barris. D'aquesta manera, la partida sotmesa a decisió ciutadana 

(100.000€) es dividirà en 40.000€ als barris i 60.000€ als nuclis urbans. 

La ciutadania ha fet propostes de manera telemàtica o física sobre en què invertir una part del 

pressupost, rebent un total de 90 propostes. Els tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat 

de les propostes i finalment es realitzarà un fòrum obert on els habitants del poble podran 

votar l’opció que prefereixin. 

En la seva aposta per la participació ciutadania, l’Ajuntament va engegar, anteriorment a 

aquest projecte, un procés participatiu per remodelar una plaça del municipi. 

 

Punts Forts  

� Actualització del Pla de comunicació de l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de 

Barcelona.  

� Múltiples accions de diàleg i comunicació amb les parts interessades.  

� Impuls de les “Trobades amb l’Alcalde” un espai mensual destinat als veïns i veïnes.  

� Establiment de sinèrgies amb diferents agents del territori.  

� Foment de la participació ciutadana en la presa de decisions: procés participatiu d’una partida 

del pressupost municipal de 100.000€.  
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Oportunitats de millora 
Comunicació, diàleg i participació 

� Introducció d’aspectes ètics i de responsabilitat social en la definició del nou Pla de 

comunicació 

� Identificació formal de les parts interessades, de les seves necessitats i expectatives. 

� Valorar la possibilitat de recuperar el Consell Municipal de Participació i Convivència com a  

òrgan de participació ciutadana 

� Avaluar el procés participatiu posat en marxa per a poder identificar els perfils dels participants, 

les seves necessitats i les possibilitats de mobilització i participació i assegurar-ne la seva 

eficàcia. 
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3.2. DIMENSIÓ LABORAL 

La Dimensió laboral es refereix a la millora dels aspectes laborals des del punt de vista de la 

responsabilitat social, com entre d´altres, els àmbits de la no discriminació, salut i seguretat, 

integració, igualtat, conciliació de la vida laboral i familiar, bon clima laboral, formació i 

promoció de les persones. 

Contingut de la Dimensió 

3.2. DIMENSIÓ LABORAL 

 

3.2.1.Condicions laborals responsables 

� Contractació i condicions laborals responsables 

� Conciliació i flexibilitat  

� Clima laboral 

� Seguretat i salut 

� Igualtat i gestió de la diversitat 

� Comunicació interna i participació 

� Mesures de mobilitat  

3.2.2.Desenvolupament professional i formació 

� Formació i desenvolupament professional  

� Sensibilització de la plantilla 

3.2.3.Solidaritat i voluntariat 

� Voluntariat corporatiu  

 

Àrees o Departaments implicats 

ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, ADMINISTRACIÓ I GOVERNACIÓ 

Recursos Humans i Organització 

 

 

3.2.1. Condicions Laborals Responsables 

La gestió responsable de les persones que integren i formen l’administració pública contempla 

diferents aspectes, incloent la contractació estable, el foment de la seguretat i salut laboral, la 

formació, conciliació, el foment de la igualtat i diversitat així com la integració de persones en 

risc d’exclusió social i discapacitat. A través d’aquestes accions es fomenta la motivació, la 

professionalització i la productivitat. 
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Contractacions i condicions laborals responsables 

L’Ajuntament compta amb un total de 92 persones a la plantilla. En percentatges, el personal 

funcionari de carrera representa el 40,2%, el personal funcionari interí el 11,95%, el personal 

laboral engloba el 43,47% i el 4,34% restant correspon a contractacions via Plans d’ocupació. 

No hi ha personal eventual en plantilla. 

L’equip de govern està treballant per poder augmentar i consolidar la plantilla per poder 

assumir la globalitat de polítiques i programes municipals que en l’actualitat tenen en marxa i 

rebaixar el nivell de saturació de tasques en alguns departaments.  

L’ens compta amb l’Acord-Conveni regulador de les condicions de treball del personal al 

servei de l’Ajuntament de Masquefa per als anys 2017-2019. 

L’Ajuntament realitza avaluacions del personal de manera anual. S’ha elaborat un Reglament 

que regula l’atorgament del complement de productivitat del personal de l’Ajuntament, i que, 

entre d’altres, estableix un criteris a avaluar per una Comissió de validació.   

En l’actualitat no existeix la figura del cap de personal sinó que aquestes tasques les porta a 

terme el secretari. 

 

Conciliació i flexibilitat 

Les polítiques de conciliació de la vida laboral i personal han demostrat que comporten 

beneficis per a les organitzacions, confirmant que milloren la motivació i grau de compromís, 

millora de la productivitat i reducció de l’absentisme. 

L’Acord-Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament 

de Masquefa per als anys 2017-2019 contempla les vacances, llicències i permisos disponibles 

per la plantilla de l’Ajuntament. S’inclouen els requeriments i la forma de petició així com les 

particularitats i condicions de les diferents mesures de conciliació. 

D’altra banda, el mateix Acord recull les condicions socials de les que la plantilla pot gaudir i 

els requisits per fer-ho (reducció de jornada, fons social, ajuts, pla de pensions, bestretes...). 

Les mesures per a la conciliació són d’aplicació al personal funcionari de carrera i al personal 

laboral fix de l’Ajuntament de Masquefa, així com també al personal laboral indefinit no fix 

amb una antiguitat ininterrompuda mínima de 12 mesos a la mateix plaça i lloc de treball. 

El personal de l’Ajuntament pot gaudir d’una flexibilitat horària de 30 minuts a l’entrada i 

sortida de la jornada de treball, sempre i quan no afecti el normal funcionament del servei i a 

excepció d’aquell personal que ocupi llocs de treball que requereixin la seva presència per la 

cobertura del servei en funció del seu horari de treball, els qual hauran de compensar-se en el 

transcurs d’una setmana laboral.  

El teletreball és una mesura de la que se’n fa ús, tot i no estar formalitzada, en alguns casos i 

perfils concrets. 
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Clima laboral 

No s’ha dut a terme cap enquesta de clima laboral a l’ajuntament. Sí s’ha previst dur a terme 

un estudi de riscos psicosocials de la plantilla amb l’empresa externa que coordina la 

prevenció de riscos laborals. 

A les entrevistes s’ha valorat el clima laboral entre la plantilla com a positiu tot i la demanda 

expressa de més personal, d’una comunicació més fluida amb la direcció així com d’ una major 

coordinació. 

 

Seguretat i salut 

L’Acord-Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament 

de Masquefa per als anys 2017-2019, en aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals, i altres disposicions concordants, recull les mesures a dur a terme 

en matèria de prevenció de riscos laborals, com per exemple les mesures preventives, les 

revisions mèdiques, el canvi de lloc de treball per raons mèdiques o la protecció de l’embaràs. 

Seguint el que marca l’Acord-Conveni, s’ha constituït el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, 

un òrgan intern especialitzat en matèria de riscos laborals, integrat en igual nombre per 

representants de la Corporació i pels Delegats de Prevenció, designats entre els representants 

de les persones treballadores.  

Aquest òrgan si bé està constituït formalment no es reuneix de manera periòdica, detectant-se 

una certa manca de planificació i comunicació entre la corporació i els representants de les 

persones treballadores.  

L’Ajuntament porta a terme diferents accions relacionades amb la prevenció de riscos laborals 

– reconeixements mèdics al personal amb caràcter anual, avaluacions de riscos dels diferents 

llocs de treball així com una formació anual de riscos laborals (des de l’empresa de prevenció 

contractada s’envien materials de comunicació que es fan arribar al personal) .  

No obstant, a les entrevistes s’ha expressat la necessitat- ja comunicada a la direcció- de 

revisió d’algunes de les instal·lacions municipals- principalment de la brigada.  

 

Igualtat i gestió de la diversitat 

L’Ajuntament de Masquefa no compta en l’actualitat amb un Pla intern d’Igualtat. 

En canvi sí incorpora a l’Acord-Conveni un Protocol d’actuació en cas d’assetjament 

psicològic, sexual i per raó de gènere a la feina, que defineix els comportaments i les 

situacions d’assetjament en qualsevol de les seves modalitats que es poden donar a la 

corporació, i estableix les recomanacions per prevenir i evitar aquestes situacions i determinar 

les pautes d’actuació en el supòsit de produir-se comportaments i situacions d’assetjament. 

Aquest Protocol, no obstant, no és prou conegut per la plantilla de l’Ajuntament. 
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Es detecta un alt grau de sensibilització respecte a la integració i la gestió de la diversitat dins 

l’organització. L’ens ha impulsat el projecte ADAPTA, que té com a objectiu identificar llocs de 

treball de l’Ajuntament de Masquefa susceptibles d’incorporar persones amb discapacitat i 

definir perfils professionals adaptats que facilitin la selecció, acollida i integració d’aquestes 

persones al lloc de treball.  

Aquest estudi, realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha permès definir aquells 

llocs de treball que podrien ser susceptibles de ser ocupats per persones amb alguna 

discapacitat i com s’haurien d’adaptar. Aquests són: 

- Conserge d’equipaments esportius 

- Conserge d’equipaments culturals 

- Auxiliar administrativa de Serveis personals 

- Conserge de manteniment escoles 

- Conserge d’escola 

- Conserge del Casal d’avis 

- Operari de Parcs i Jardins 

- Operari de Neteja i Via Pública 

- Operari d’Obres i Serveis 

- Recepcionista del CTC 

 

Comunicació interna i participació 

El canal de comunicació principal per la comunicació interna és el correu electrònic. No 

existeix una plataforma interna o intranet web per la comunicació amb la plantilla i en la que 

es pugui accedir a diferent informació d’interès pel personal.  

Es compta amb un butlletí intern per comunicar novetats relacionades amb la plantilla, 

(incorporacions, jubilacions) i altres aspectes d’interès municipal.  

Els principals canals per rebre suggeriments, dubtes, queixes o consultes per part de la 

plantilla són el telèfon i la instància i de manera informal a través dels caps de departament 

que s’encarreguen de vehicular-les.  

Anteriorment s’havien realitzat reunions entre departaments però van deixar de celebrar-se ja 

que es tractaven temes molt diferents. Aquests tipus de reunions s’han limitat a temàtiques 

concretes com per exemple la Festa major del municipi. 

Pel que fa a la participació i implicació del personal, si bé existeix la Comissió paritària aquesta 

no es reuneix amb una periodicitat pre-establerta. Caldria situar aquest òrgan també com a 

eina de comunicació amb la plantilla.  
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Punts Forts 

� Realització d’avaluacions del personal de l’Ajuntament. 

� Existència de mesures i polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.  

� Comitè de Seguretat i Salut Laboral. 

� Previsió de dur a terme un estudi psicosocial de la plantilla. 

� Protocol d’actuació en cas d’assetjament psicològic, sexual i per raó de gènere a la feina. 

� Priorització de la contractació de col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social 

via plans d’ocupació. 

� Alt grau de sensibilització respecte a la integració i la gestió de la diversitat dins de 

l’organització.   

� Projecte Adapta, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona: estudi per identificar llocs de 

treball de l’Ajuntament de Masquefa susceptibles d’incorporar persones amb discapacitat. 

 

Oportunitats de millora 

Contractacions i condicions laborals responsables 

� Seguir treballant per augmentar i consolidar la plantilla i rebaixar el nivell de saturació de 

tasques en alguns departaments.  

Conciliació i flexibilitat 

� Portar a terme de manera periòdica un anàlisi del grau de percepció i gaudiment per part de la 

plantilla de les mesures de conciliació disponibles, amb la finalitat d’identificar oportunitats de 

millora en aquest àmbit.  

Clima laboral 

� Dur a terme un anàlisi del clima laboral on s´analitzi en profunditat la satisfacció dels empleats 

públics 

Seguretat i salut 

� Portar a terme accions de promoció de la salut entre la plantilla 

� Convocatòria periòdica del Comitè de Seguretat i Salut.  

� Revisió de les instal·lacions municipals- principalment les relatives a la brigada.  

Comunicació interna i participació 

� Portar a terme més accions de comunicació interna amb la plantilla i millorar-ne els canals. 

� Crear una intranet que faciliti la comunicació amb la plantilla, on es publiqui informació del seu 

interès i amb informació personalitzada, com per exemple dies de vacances gaudits, dies 

d’assumptes propis... 

� Dur a terme tallers de diàleg amb la plantilla per conèixer les seves necessitats i expectatives i 

implementar mesures que hi donin resposta. 

� Situar la Comissió paritària com un òrgan interlocutor amb la plantilla, establint un calendari 

formal de reunions per a tractar tots els aspectes que guarden relació amb el personal de 

l’ajuntament.  



   
 

30 

 

3.2.2. Desenvolupament Professional i Formació  

El desenvolupament professional inclou identificar interessos i expectatives dels diferents 

professionals, en les diferents etapes de la carrera professional, oferint formació continuada i 

eines amb la finalitat de capacitar-les.  

 

Formació i desenvolupament professional 

L’Acord-Conveni de l’Ajuntament incorpora en la seva redacció un apartat de Promoció i 

Formació on s’exposa que l’ens facilitarà els instruments necessaris per a la millor formació i 

promoció del personal, organitzant cursos de formació i reciclatge per a tots els col·lectius.  

Pels que fa als aspectes de desenvolupament professional i personal, l’Ajuntament està 

adherit al Pla de formació de la Diputació de Barcelona i s’organitzen cursos per tot el personal 

com per exemple de gestor d’expedients o procediments administratius. 

No es realitzen itineraris de formació personalitzats i programes de capacitació i lideratge. 

Tot i això, l’Ajuntament exposa que tot el personal de l’ens pot formar-se i adquirir noves 

competències si així ho requereix el seu lloc de treball. Les persones treballadores, els caps o 

personal de coordinació pot fer propostes d’accions formatives que normalment s’autoritzen.  

En aquest sentit, la representació legal de les persones treballadores exposa que tot i que 

l’Acord-Conveni contempla la constitució de la Comissió de Formació aquesta no està 

funcionant en l’actualitat i seria necessària una planificació de la formació tenint en compte els 

diferents perfils professionals i les seves necessitats, elaborant un Pla de formació tal i com 

s’estableix a l’Acord-Conveni. 

 

Sensibilització de la plantilla 

A l’Ajuntament no  s’han dut a terme accions de formació i sensibilització sobre les polítiques i 

procediments ètics, de bon govern, d‘RSC, mediambientals, i/o mesures anticorrupció. 

 

Punts Forts 

� Formació a la plantilla i desenvolupament de noves competències relacionades amb el lloc de 

treball.  
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Oportunitats de millora 

Formació i desenvolupament professional 

� Elaborar un Pla de formació i/o desenvolupament professional- o itineraris formatius- per 

assegurar que les necessitats formatives de la plantilla siguin cobertes, amb prèvia 

convocatòria de la Comissió de Formació.  

� Fomentar la participació de la plantilla en la proposta d’accions formatives a contemplar en el 

Pla de formació anual. 

Sensibilització de la plantilla 

� Impulsar campanyes de sensibilització en ètica, bon govern, RSC, drets humans i aspectes 

ambientals mitjançant tallers de formació, xerrades o sessions de treball.  

 

3.2.3. Solidaritat i Voluntariat 

Ser conscients que la situació de desigualtat social porta a moltes persones a títol individual, i 

juntament amb d´altres persones del seu entorn personal i/o laboral, a endegar accions 

altruistes per a contribuir a reduir-la. 

 

Voluntariat corporatiu 

L’ajuntament va impulsar fa uns anys la participació del personal en algunes iniciatives 

solidàries però no existeixen en l’actualitat programes de voluntariat en col·laboració amb 

entitats del territori, ni es compta amb programes d’acció social interna com poden ser les 

microdonacions o els arrodoniments de nòmina. 

 

 

Punts Forts 

� Experiència passada de l’Ajuntament en la participació en accions solidàries puntuals. 

 

Oportunitats de millora 
Voluntariat corporatiu 

� Promoure el voluntariat oferint informació sobre diverses entitats a les quals la plantilla s’hi 

pugui adreçar directament. 

� Promoure l’acció social dels treballadors a través de microdonacions, arrodoniments de 

nòmina, teaming... 
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3.3. DIMENSIÓ ECONÒMICA 

La Dimensió Econòmica abasta la dinamització dels entorns econòmics locals i dels territoris, a 

través de mesures de desenvolupament que incorporin, també, criteris extra econòmics com la 

sostenibilitat, la innovació o l'equilibri territorial. 

Contingut de la Dimensió 

3.3.DIMENSIÓ ECONÒMICA 

 

3.3.1.Promoció econòmica sostenible 

� Comerç de proximitat  

� Promoció de l’ocupació 

� Responsabilitat social empresarial 

3.3.2.Turisme sostenible 

� Turisme sostenible 

 

Àrees o Departaments implicats 

ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, ADMINISTRACIÓ I GOVERNACIÓ 

Contractació i Compres 

Planificació Econòmica 

Hisenda i Recaptació Municipal 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

Promoció Econòmica i Turisme 

 

 

3.3.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE 

Les accions actives als municipis per fomentar el teixit econòmic i productiu local, així com la 

inserció de persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social, esdevenen una de les 

principals preocupacions i necessitats de la ciutadania. Treballar i apostar pel turisme 

sostenible i els productes locals i de qualitat poden ajudar a reactivar les economies locals. 

 

Comerç de proximitat 

L’Àrea de Comerç treballa per donar suport al teixit comercial local amb la finalitat de 

potenciar i dinamitzar-lo per tal que els vilatans, les vilatanes i  persones visitants tinguin al seu 

abast una oferta comercial variada i de qualitat. El comerç esdevé un factor clau en el 

desenvolupament econòmic i local. 

En relació a aquest àmbit, el PAM incorpora les següents accions que ja s’han finalitzat: 
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- Treballar conjuntament amb l’Associació de Comerciants i Serveis per impulsar una 

marca comercial de Masquefa i donar suport a les seves iniciatives. 

- Cercar, conjuntament amb l’Associació de Comerciants, nous formats i noves 

propostes per dinamitzar el comerç de Masquefa i promoure que tinguin una oferta 

atractiva per a la vila com per als pobles del voltant. 

L’Associació de Comerços i Serveis de Masquefa és l’entitat que agrupa i representa al comerç 

de Masquefa. Actualment l’Associació compta amb més de 90 socis de diversos sectors 

comercials, que creuen en el projecte de l’Associació i li donen suport. Els socis que formen 

part de l’Associació són empreses que estan interessades a fer créixer i dinamitzar el comerç 

masquefí i que volen implicar-se i defensar els seus interessos de manera conjunta.  

L’Ajuntament col·labora amb l’Associació de Comerços  i Serveis, es treballa per fomentar la 

compra de proximitat i el comerç local, a través de l’organització de fires i actuacions on el 

comerç local és el protagonista: instal·lació de parades al carrer amb motiu de la Diada de Sant 

Jordi, concurs d’establiments i aparadors disfressats per Carnaval, fira Primavera Shopping, fira 

de tastes de la Festa del Raïm, concurs Fes Tapes per la Festa Major i Festa de Sant Eloi. 

El web de l’associació http://www.viumasquefa.com/ compta amb un directori de comerços, 

una guia comercial dividida per sectors per donar a conèixer els diferents comerços. Els 

comerços associats poden gaudir d’altres serveis com són les ajudes i subvencions, les 

jornades de formació, l’assessorament jurídic, l’organització de campanyes de fidelització i la 

presència en xarxes socials. 

 

Promoció de l’ocupació 

Al municipi l’atur afecta de manera més significativa als següents col·lectius: 

- Dones 

- Persones majors de 55 anys 

- Persones amb manca de titulació oficial 

- Persones que no poden justificar la seva experiència professional (economia 

submergida) 

- Persones amb dificultats de mobilitat per accedir al lloc de treball 

 

Així, la promoció de l’ocupació és també una de les línies estratègiques de l’acció de govern 

contemplades en el PAM, que ja s’ha traduït en la posada en marxa de moltes accions:  

- Promoure més plans d’ocupació per donar feina a les persones en situació d’atur. 

- Signar convenis amb les noves activitats empresarials que s’implantin a Masquefa 

perquè les persones en atur de la vila tinguin prioritat a l’hora d’accedir als llocs de 

treball. 
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- Potenciació de l’oferta de cursos, tant en competències bàsiques com en 

formacions especialitzades, especialment les que tenen major sortida al mercat de 

treball. 

- Oferir acompanyament a través del Servei d’Ocupació a les persones que no tenen 

feina i es troben a la recerca d’un lloc de treball. 

- Impulsar més plans d’ocupació per donar feina a les persones en situació d’atur. 

 

Per altra banda s’ha iniciat també l’ampliació del polígon del Clot del Xarel·lo per portar més 

empreses a Masquefa.  Està previst posar fins a 125.000 metres quadrats més de sòl net 

industrial a disposició de noves activitats econòmiques que vulguin implantar-se a la vila i 

generar, així, llocs de treball i riquesa en el territori. 

 

Respecte als programes de requalificació professional de les persones en atur i en situació de 

vulnerabilitat, el Servei d’Ocupació de Masquefa (SOC) és un recurs municipal gratuït a 

disposició de les persones de Masquefa que vulguin informació, assessorament i orientació per 

tal d’enfrontar amb èxit la recerca de feina. També està adreçat a les empreses de la zona amb 

necessitats de contractació i de formació principalment. Aquest Servei col·labora activament 

amb la Diputació de Barcelona i amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest servei també d’orientació laboral compta amb el Club de Feina un espai 

d’autoconsulta que ofereix assessorament tècnic. Està dotat també d’una sèrie de recursos per 

realitzar la recerca de feina de manera autònoma, així com tallers de recerca de feina, 

monogràfics participatius per tal de millorar les tècniques de recerca de feina i de coneixement 

del món laboral. 

L’Ajuntament participa en el  programa Anoia Activa, que és un projecte emmarcat dins de la 

subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya “Treball a les 7 comarques” i que està liderat pel 

Consell Comarcal de l’Anoia. L’objectiu és dinamitzar el territori i reduir la crisi d’ocupació i 

millorar la competitivitat de les empreses, mitjançant la cooperació amb diverses entitats 

socioeconòmiques de la comarca, ajuntaments i teixit empresarial.  

Anoia Activa dona suport set mesos a l’any al SOC fent atenció directe a persones aturades que 

busquen feina i, a més, realitza un curs segons les necessitats de mercat i les necessitats 

formatives dels usuaris. 

L’Ajuntament compta amb plans d’ocupació i ofereix a més una línia de subvencions per valor 

de 100.000€ dirigida a aquelles empreses i entitats sense ànim de lucre del municipi que 

contractin persones en situació d’atur, durant un mínim d’un any. L’Ajuntament de Masquefa, 

per a fomentar la responsabilitat social empresarial-  subvenciona la quantitat de 1.000€ per 

contracte laboral amb una durada d’un any i jornada complerta. Si la jornada es inferior al 

100%, la subvenció serà proporcional a la jornada establerta.  

Caldria treballar per a  mantenir aquesta línia de suport empresarial previ seguiment i 

avaluació de la resposta obtinguda.   
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La formació que organitza l’Ajuntament es realitza sempre tenint en compte les necessitats del 

mercat de treball i la disponibilitat pressupostària.  

Des del 2010 es fa formació ocupacional amb un curs anual d’anglès nivell A2 i cada any 

s’organitzen diverses certificacions com ara manipulació d’aliments o conducció de carretons. 

Des del 2017 s’està duent a terme un projecte per a millorar les competències en l’àmbit 

logístic fent cursos de 80h d’operari/ària de magatzem logístic, certificacions de carretons i 

ofimàtica especialitzada per a magatzem donat que es tracta d’un sector emergent a la zona. 

Es realitza una formació d’ofimàtica amb objectiu laboral específica per a col·lectius en situació 

d’atur. 

Per altra banda tota la formació que es realitza s’intenta que sigui el màxim compatible amb 

l’horari escolar per tal de facilitar al màxim la conciliació i per a les persones aturades de 

Masquefa molta de la formació és gratuïta.  

Els índexs d’inserció un cop acabada la formació són elevats, sobretot si s’han pogut realitzar 

pràctiques en empresa. 

 

Responsabilitat social empresarial 

A Masquefa predomina el petit comerç de proximitat però també s’han instal·lat en el municipi 

algunes empreses grans, a més hi ha tres polígons d’activitat econòmica que reuneixen més de 

60 empreses. 

En l’àmbit del desenvolupament econòmic del municipi, el PAM inclou les següents accions ja 

finalitzades: 

- Consolidar el Centre Tecnològic Comunitari (CTC) com un referent en formació, 

suport als emprenedors i les empreses. 

- Donar suport als emprenedors, les empreses i els comerços per crear i consolidar 

els seus negocis i oferir-los formació de manera continuada per ser més 

competitius. 

- Potenciar la prospecció d’empreses i comerços per conèixer les seves necessitats i 

demandes i poder aportar-hi els recursos necessaris que els donin resposta. 

- Atorgar ajuts a aquelles empreses que creïn nous llocs de treball. 

- Instaurar ajuts econòmics per als emprenedors que creïn noves empreses. 

- Crear una Taula de Dinamització Econòmica que sigui un espai de diàleg i 

participació de tots els agents del sector per acordar propostes que revitalitzin 

l’economia local. 

L’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania i les empreses un servei d’assessorament a 

empreses, emprenedors i viver, vehiculat a través del CTC,   que inclou la cessió d’espais 

habilitats per a l’activitat empresarial, suport a la dinamització comercial, suport per a la 
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creació i consolidació d’empreses, formació per empreses, comerços i emprenedors, i la 

Finestreta Única Empresarial (FUE) per l’atorgament de llicències d’activitat. 

L’ens compta amb una Taula de Dinamització Socioeconòmica, un organisme consultiu de la 

Regidoria de Promoció Econòmica del municipi que col·labora en la definició, organització, 

coordinació i potenciació de les polítiques de promoció econòmica de Masquefa i que té, entre 

d’altres, les següents funcions:  

a. L’assessorament, proposta i informació a la Regidoria de Promoció Econòmica de 

qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica i social del municipi de 

Masquefa.  
 

b. Actuar com a vehicle catalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la 

població tinguin en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i 

desenvolupament de l’activitat econòmica i social al municipi.  
 

c. Vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin 

tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població de 

Masquefa.  
 

d. Informar i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament relacionats 

amb la Regidoria de Promoció Econòmica puguin repercutir-hi o tenir rellevància.  

Pel que fa a l’impuls de la responsabilitat social entre el teixit empresarial el municipi, 

l’Ajuntament – tal i com s’ha comentat- té una línia d’ajudes per la contractació de col·lectius 

vulnerables.  

En l’assessorament de les empreses i les persones emprenedores del territori, no s’incorpora 

l’RSC, tot i que es percep un interès per part de l’àrea de Promoció Econòmica per portar-ho a 

terme. 

Anys enrere l’Ajuntament comptava amb el programa Dóna’t una oportunitat, un projecte que 

tenia l’objectiu d’augmentar les possibilitats d’inserció de les dones del municipi a partir del 

desenvolupament d’una xarxa de recursos: serveis de conciliació entre la vida personal, 

familiar i laboral, nous usos del temps, orientació en la recerca de feina, transport compartit, 

etc. El projecte es feia en col·laboració amb les empreses del municipi, com a part de la seva 

responsabilitat social corporativa, per fomentar la igualtat de gènere en el món laboral. 

Respecte a l’economia social i solidària (ESS), l’Ajuntament no compta amb un programa ni ha 

dut a terme accions concretes per fomentar la creació d’aquest tipus d’empreses. Tot i això, 

durant aquest any la tècnica d’empreses ha assistit a una acció formativa anomenada 

Promoció d’economia social i solidària als municipis de l’Anoia. 
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Punts Forts 

� L’Ajuntament treballa per fomentar la compra de proximitat i el comerç local.  

� L’Ajuntament ofereix múltiples serveis- orientació, formació, acompanyament-  en l’àmbit de 

de promoció de l’ocupació al municipi. 

� Línia de subvencions per a empreses i entitats sense ànim de lucre del municipi  pel foment de 

la responsabilitat social i la contractació de persones en situació d’atur. 

� Formació a persones en atur o en situació de vulnerabilitat adequada a les necessitats del 

mercat de treball. 

� Elevat índex d’inserció de les persones participants un cop acabada la formació. 

� Servei d’assessorament a empreses, emprenedors i viver. 

� Taula de Dinamització Socioeconòmica com organisme per potenciar les polítiques de promoció 

econòmica del municipi. 

� Programa Dóna’t una oportunitat en col·laboració amb les empreses del territori com a part de 

la seva RSC. 

� Interès en incorporar aspectes de responsabilitat social en l’assessorament de les empreses i 

les persones emprenedores del territori. 

� Formació interna en Economia Social i Solidària. 

 

Oportunitats de millora 

Comerç de proximitat 

� Elaborar un programa específic per promocionar, apoderar i enfortir el comerç de proximitat, 

estructurant les accions que ja es duen a terme i avaluant-les. 

Promoció de l’ocupació 

� Integrar a nivell transversal de l’Ajuntament el treball amb les persones en situació d’atur del 

municipi per generar projectes de foment de la contractació en totes les àrees.  

� Seguir avançant en els programes de requalificació professionals de les persones en situació 

d’atur i vulnerabilitat, creant ocupació al municipi amb la captació de noves empreses i 

adequant els plans d’ocupació als perfils d’aturats. 

Responsabilitat social empresarial 

� Seguir impulsant línies d’ajuts a la contractació de col·lectius vulnerables, implantant un 

sistema de seguiment i avaluació del programa.   

� Fomentar la Responsabilitat social entre les empreses del territori, tant pel petit comerç- a 

través per exemple de píndoles formatives, sessions participatives-  com per les empreses més 

grans que s’instal·len en el municipi. 

� Treballar per captar noves empreses que vulguin instal·lar-se en el municipi i ho facin seguin 

criteris de responsabilitat social. 

� Incorporar l’RSC en l’assessorament de les empreses i les persones emprenedores del territori.  

� Seguir estudiant i treballant a nivell intern per a articular una línia de treball municipal pel 

foment de l’economia social i solidària.  
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3.2.2. TURISME SOSTENIBLE 

S’entén per turisme sostenible aquelles activitats turístiques respectuoses amb el medi 

natural, cultural i social i amb els valors d'una comunitat, que permet gaudir d'un equitatiu 

intercanvi d'experiències entre residents i visitants. 

 

Turisme sostenible 

Masquefa és un municipi ric en patrimoni cultural i natural. L’Ajuntament de Masquefa 

treballa per portar a terme accions que permetin la creació i la millora dels productes turístics 

locals. L’objectiu és generar activitat econòmica i captació de visitants i turistes al municipi 

creant així sinergies entre els principals elements turístics i el desenvolupament econòmic del 

municipi. 

Pel que fa al foment del turisme sostenible i l’ecoturisme al municipi, l’ajuntament ja posat en 

marxa algunes accions.  

Al municipi compten amb el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), 

de titularitat de l’Ajuntament i únic en tot l’estat,  una institució dedicada a la rehabilitació de 

fauna silvestre amb la finalitat de retornar-la al seu hàbitat natural, promoure la recerca 

científica i l’educació ambiental. 

En aquest sentit, s’impulsa el projecte Tour-Tuga per aprofitar la singularitat del CRARC amb 

l’objectiu de fomentar el turisme familiar i revitalitzar el comerç i la restauració. 

L’Ajuntament ha establert un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

per crear un bitllet combinat de tren i entrada al CRARC, facilitant així la mobilitat i fomentant 

el transport sostenible. 

Actualment el CRARC no s’ha posicionat com un centre conegut o un atractiu turístic donat 

que des de l’Ajuntament no s’ha fet publicitat per manca de recursos. 

L’Ajuntament a més participa en algunes accions a nivell comarcal pel foment del turisme 

sostenible. D’una banda el Pla de senders turístics de l’Anoia, un projecte impulsat per Anoia 

Turisme del Consell Comarcal amb la col·laboració de tots els ajuntaments de l’Anoia i el 

suport de la Diputació de Barcelona, que fomenta els atractius turístics de la comarca tot 

posant en valor una xarxa de senders que suma prop de 1500 quilòmetres i que es pot fer a 

peu o amb bicicleta.  

D’altra banda, el projecte Valls de l’Anoia també en col·laboració amb el Consell Comarcal i la 

Diputació de Barcelona, que vol donar valor a un espai format per tot de petites valls i 

estructurat pel riu Anoia, fent propostes turístiques conjuntes basades en la natura, la cultura, 

el patrimoni i la gastronomia i l’enoturisme de la zona. 
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Punts Forts 

� L’Ajuntament desenvolupa accions pel foment del turisme sostenible i ha establert 

col·laboracions per avançar en aquesta direcció. 

� Col·laboració en projectes de turisme sostenible a nivell comarcal. 

 

Oportunitats de millora 
Turisme sostenible 

� Elaborar un Pla estratègic de turisme, de manera participativa i tenint la sostenibilitat com a eix 

vertebrador i aprofitant la singularitat del CRACC. 
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3.4. DIMENSIÓ SOCIAL 

La dimensió social, fa referència al foment de la igualtat d'oportunitats i al benestar de les 

persones, a través de la cultura, l'esport, la salut, l'educació o l’ocupació, per garantir la 

cohesió social. 

Contingut de la Dimensió 

3.4.DIMENSIÓ SOCIAL 

 

3.4.1.Integració i atenció a la diversitat 

� Integració i cohesió social 

� Protecció de la Infància i l’Adolescència 

� Protecció de la Joventut 

� Foment del dret a l’habitatge 

� Atenció a la gent gran en situació de dependència 

� Igualtat i atenció a la diversitat 

� Accessibilitat universal 

3.4.2.Salut i qualitat de vida 

� Hàbits saludables 

� Consum responsable 

 

3.4.3.Solidaritat 

� Cooperació al desenvolupament i accions solidàries 

3.4.1.Cultura i educació 

� Foment de la cultura i l’educació  

 

 

Àrees o Departaments implicats 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

Salut Pública i Consum 

Educació 

Joventut 

Cultura 

Benestar Social 

Esports 

Gent Gran 

Tecnologies de la Informació i Comunicació 

Promoció Econòmica i Turisme 
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3.4.1. Integració i atenció a la diversitat  

L’activitat de l’Ajuntament al servei de la ciutadania ha de treballar per crear en el municipi la 

màxima cohesió social i qualitat de vida així com afavorir la convivència, integrant els diferents 

col·lectius i oferint serveis per a tothom. 

Per la mida poblacional de l’Ajuntament (municipi  menor de 20.000 habitants) i d’acord al 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya,  la prestació de serveis socials es dur a terme via Consell Comarcal de 

l’Anoia.  

Al municipi de Masquefa les principals problemàtiques detectades en l’àmbit social són les 

famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, la dificultat en la criança i educació dels fills, la 

manca d’habitatge públic i la manca de places residencials municipals. 

 

L’àrea social és un dels àmbits que l’Ajuntament ha desenvolupat de manera més extensiva 

però no es recullen les accions dutes a terme formalment ni tampoc s’ha avaluat el seu 

impacte. 

 

Integració i cohesió social 

 

L’Ajuntament fomenta de manera activa la integració dels diferents col·lectius a través de 

diferents projectes. 

L’any 2006 l’Ajuntament de Masquefa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va 

elaborar un Pla de Recepció i Acollida de Masquefa (PRAM). Aquest Pla neix en un context 

d’incorporació de nous vilatans i vilatanes al municipi, un augment de la població que fa que 

canviï la realitat de Masquefa. El Pla tenia l’objectiu d’aglutinar i coordinar totes les tasques i 

materials existents per l’acollida i dissenyar-ne de noves.  

L’Ajuntament ha detectat la necessitat de realitzar campanyes en el marc de la convivència 

ciutadana donat que hi ha un elevat grau d’incivisme en el municipi. Fins ara s’han impulsat 

campanyes per a la neteja de parcel·les i per la recollida d’excrements de gos. 

Tot i que s’impulsen accions en aquest àmbit, no es disposa actualment d’un Pla estratègic de 

convivència que aglutini totes les accions que es desenvolupen de manera coordinada amb els 

agents del territori.  

En el municipi hi ha un ampli teixit associatiu molt actiu, amb més de 60 entitats i associacions 

en l’àmbit de la cultura, els esports, la governació, la societat, l’educació, el medi ambient, la 

política i la cultura. 

L’Ajuntament de Masquefa ha elaborat un reglament per tal de crear i ordenar un registre 

municipal d’entitats i associacions. La finalitat d’aquest registre és que l’Ajuntament disposi 
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d’una informació fiable sobre el número d’entitats existents, sobre la seva tipologia, el número 

de socis i altres dades que ens permetin tenir un imatge fidel del teixit associatiu. 

El fet de que les entitats i associacions estiguin inscrites degudament en el Registre Municipal 

comporta una sèrie d’avantatges i drets: 

- Rebre informació des de l’Ajuntament. 

- Aportació de recursos per promoure la realització de les seves activitats. 

- Suport logístic i tècnic per part del personal de l’Ajuntament. 

- Convocatòria en processos participatius. 

- Sol·licitud de subvencions. 

- Possibilitat de cessió d’espais, instal·lacions municipals i material tecnològic. 

- Possibilitat d’organització i gestió de festes i esdeveniments destacats en la vila. 

 

En aquest àmbit el PAM preveia una sèrie d’accions que ja han finalitzat: 

- Impulsar campanyes cíviques de convivència i foment dels valors com el respecte, la 

solidaritat, l’esforç, la tolerància i la igualtat d’oportunitat, entre d’altres. 

- Oferir formació a les entitats amb cursos, tallers i xerrades. 

- Garantir el suport econòmic i logístic a les associacions educatives, culturals, socials i 

esportives de Masquefa amb la convocatòria de subvencions ordinàries i 

extraordinàries, i la cessió d’espais, mitjans tècnics i recursos humans per a les seves 

activitats. 

- Reforçar la tasca educativa i social que fan les entitats cedint-los l’organització i gestió 

de diverses activitats impulsades des de l’Ajuntament. 

- Potenciar la Fira de la Infància i la Joventut com a gran aparador de les entitats locals 

en la qual donen a conèixer les activitats educatives i de lleures que organitzen al llarg 

de l’any. 

 

D’altres que s’acaben d’iniciar: 

- Establir programes en educació ambiental, interculturalitat, coneixement de l’entorn i 

sentiment de pertinença, entre d’altres. 

 

O que estan pendent de començar: 

- Construir un hotel d’entitats a les finques de Ca l’Adroguer, donant així suport a les 

entitats i associacions sense ànim de lucre, facilitant-los espais i serveis per al 

desenvolupament de la seva tasca i les seves activitats. 

 

A més, l’Ajuntament va iniciar l’any 2009 Masquefa sense fils, un projecte que es va posar en 

marxa donat que la connexió a Internet al municipi era molt deficient així que l’Ajuntament va 

convertir-se en un operador públic. El projecte vol incentivar l’ús de les tecnologies i garantir 

que tots els masquefins i masquefines puguin gaudir de connexió a Internet, telèfon, i d’altres 
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serveis dins la pròpia xarxa sense fils. S’ha desplegat per tot el municipi, tant al centre urbà 

com a les urbanitzacions, una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia wifi avançada 

compatible amb tots els estàndards. 

En aquest àmbit el PAM preveia una sèrie d’accions que ja han finalitzat: 

- Garantir els ajuts a les famílies afectades per les dificultats socials i econòmiques i 

suport als col·lectius més vulnerables per tal que ningú quedi exclòs. 

- Garantir els ajuts a les famílies amb majors dificultats socials i econòmiques i donar 

suport als col·lectius més vulnerables. 

- Mantenir, i si és necessari, augmentar els ajuts perquè ningú quedi exclòs. 

 

Protecció de la Infància i l’Adolescència 

L’Ajuntament ha elaborat un Pla Local d’Infància i Adolescència pels anys 2019-2022, que 

traça les següents línies d’actuació del municipi en l’àmbit la infància i l’adolescència: 

- Potenciar l’acompanyament a les famílies en la criança, la prevenció i l’adquisició 

d’hàbits i estils de vida saludables. 

- Potenciar l’atenció i el suport a infants, adolescents i famílies en situació o 

vulnerabilitat social. 

- Oferir un model educatiu d’èxit i qualitat implicant a les famílies des d’una 

perspectiva inclusiva i co-educadora. 

- Oferir un disseny i un manteniment de l’espai públic d’acord amb les necessitats 

dels infants i adolescents i vetllar per una mobilitat segura. 

- Garantir l’accés a la cultura, el lleure educatiu i l’esport tot vetllant pels valors que 

es transmeten i pel desenvolupament integral d’infants i adolescents. 

- Fomentar el sentiment de pertinença, el civisme en les relacions ciutadanes i la 

implicació dels infants i adolescents en la vida política i associativa del 

municipi. 

 

L’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa la Xarxa Municipal d’Infància i Adolescència 

una iniciativa que pretén enfortir i innovar les polítiques socials i educatives adreçades a 

infants i adolescents.  

La xarxa permet sensibilitzar als agents que intervenen amb infants i adolescents, i a la 

població en general, sobre la responsabilitat col·lectiva que tots tenim respecte la prevenció i 

la protecció de la infància; estendre aquest sentit de coresponsabilitat i afavorir la coordinació 

entre els diferents agents, establint sinergies i fomentant el treball en comú.  

Del treball del Grup Motor es va teixir una xarxa de serveis dedicats a la prevenció i protecció 

de la Infància i Joves de Masquefa. Els agents que participen de la xarxa són diversos i tenen a 

veure amb la realitat de Masquefa. Està formada per agents educatius i socials del municipi: 

direccions dels centres educatius, EAP, Pediatria del CAP, regidories de Joventut, Benestar 
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Social i Educació, Policia Local, i altres professionals del municipi vinculats a la infància i 

l’adolescència.  

Actualment la Xarxa d’Infància i Adolescència de Masquefa impulsa diferents projectes 

dedicats al foment de l’educació, pal·liar l’abandonament escolar, millora de les habilitats 

socials, creació d’hàbits de salut, entre d’altres. Dos d’aquests projectes estan dirigits 

especialment a la protecció de la infància i adolescència: 

- L’Equip d’Atenció a Joves i Famílies (EAJF)  format per una educadora social i una 

psicòloga que atén a tots els i les adolescents, joves i famílies per a qualsevol 

problemàtica, però incidint de forma especial en la prevenció de situacions de crisi i 

conflictivitat personal i familiar. 
 

L’EAJF ha incidit positivament en les famílies i joves de Masquefa rebent una molt 

bona valoració per la majoria de persones que l’han utilitzat. Exemple d’això ha 

estat la bona acollida que va tenir el projecte en els seus inicis i el gran nombre de 

consultes i famílies ateses que a dia d’avui fa que el projecte continuï tenint una 

gran demanda. Amb aquest projecte també s’ha donat resposta a les dificultats 

d’algunes famílies de poder accedir a serveis que estan allunyats del municipi o bé 

tenen llargues llistes d’espera fent que l’atenció sigui molt espaiada entre visita i 

visita. 

 

- Espai Socioeducatiu La Fàbrica, un espai amb l’objectiu principal de facilitar la 

igualtat d´oportunitats educatives a tots els nens i nenes d´entre 6 i 14 anys del 

poble, a través del suport escolar, potenciar les habilitats socials, treballar 

l’autoestima, la resolució de conflictes, la circulació social, la participació, etc.  
 

La metodologia de treball de l’Espai Socioeducatiu parteix del fet d’ampliar les 

oportunitats (d‘educació, de salut, de recursos de la xarxa social,…), oferir 

propostes innovadores, valorades socialment  i nous escenaris de vida pels infants i 

les seves famílies. Com més oportunitats i més experiències i participació en espais 

dels pobles, millors coneixements i més vincle participatiu i comunitari.  
 

La incidència de l’Espai Socioeducatiu ha estat molt destacada pels diferents serveis 

dedicats a treballar en l’atenció a la Infància i l’Adolescència juntament amb les 

famílies. Mitjançant l’Espai s’ha pogut donar resposta a moltes de les necessitats 

que presentaven alguns infants i les seves famílies. Durant el curs 2017-18 s’han 

ampliat les places de l’Espai degut a la gran demanda existent. En l’actualitat, tot i 

l’ampliació de places continua existint llista d’espera per poder-hi accedir. 
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Protecció de la Joventut 

En l’àmbit de la joventut el PAM preveia una sèrie d’accions que ja han finalitzat: 

- Potenciar i dinamitzar el Casal de Joves com a punt de trobada, de formació i d’oci, on 

els joves puguin dissenyar i organitzar les seves pròpies propostes. 

- Oferir ajuda als joves, mitjançant la Xarxa TET Anoia Sud i iniciatives com la Fira Futur, 

perquè puguin formar-se i accedir al món laboral. 

- Donar suport al Kap de Setmana Jove i el Juliol Actiu i promoure, conjuntament amb el 

jovent, noves proposes formatives i de lleure. 

- Organitzar trobades periòdiques amb el col·lectiu juvenil per recollir els seus 

suggeriments i donar resposta a les demandes i necessitats. 

- Ampliació de l’Skate Parc. 

- Creació d’un centre de suport per a la transició a la vida adulta (TVA)/Projecte 

Singulars. 

- Donar suport als joves per formar-se i fer el pas al món laboral. 

- Oferir més recursos als infants i joves amb necessitats educatives especials. 

Pel que fa a la protecció de la Joventut, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Masquefa 

té per finalitat cobrir les necessitats detectades dels joves fent efectiu el desplegament de 

polítiques per millorar i facilitar la construcció del seu projecte de vida. Totes les actuacions 

que es realitzen s’emmarquen dins el Pla local de Joventut i es desenvolupen al Casal de Joves. 

Aquest és  un equipament públic que ofereix serveis especialment pensats pels joves per tal 

d’ajudar-los en la seva emancipació, en el seu procés de formació i a desenvolupar la seva 

creativitat. 

El Pla de Joventut pels anys 2017-2020, és una eina que estructura, ordena, i temporitza les 

actuacions que s’adrecen des de l’Ajuntament de Masquefa als joves del municipi en 7 eixos: 

- Participació i cohesió social 

- Educació 

- Treball 

- Oci i cultura 

- Habitatge 

- Salut i esports 

- Comunicació i informació 

Els serveis que es posen a l’abast del jovent del municipi són els següents: 

- Assessoria acadèmica i professional: El servei d’assessoria acadèmica i professional 

atén consultes de forma individualitzada per als professionals de joventut que són 

els encarregats d’informar, orientar, assessorar  i derivar al jove envers els dubtes 

i/o necessitats que tingui entorn als estudis que vulgui cursar. 
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- Aula d’estudi nocturna: Coincidint amb la proximitat dels exàmens, les Regidories 

de Joventut i Cultura ofereixen el servei d’aula d’estudi nocturna a la Biblioteca 

municipal. 
 

 

- Punt d’Informació Juvenil (PIJ) i Punt d’Informació i Dinamització Juvenil a 

l’Institut (PIDCES) 

 

- Kap de Setmana Jove (KSJ): El KSJ es celebra la primera setmana de juliol i 

consisteix en un cap de setmana ple d’activitats variades d’interès juvenil 

organitzades per la comissió de joves KSJ conjuntament amb la regidoria de 

joventut. 
 

- Jornades de Salut i Gènere: Les jornades de salut i sexualitat es realitzen durant el 

mes de desembre, coincidint amb el dia mundial de lluita contra la SIDA. El 

programa ofereix activitats variades tals com xerrades, tallers, cinema i concerts 

que volen sensibilitzar i treballar, des de una basant preventiva, la salut, la 

sexualitat i els hàbits saludables. 

 

- Juliol Actiu: Durant tot el mes de juliol es realitzen activitats de caràcter diari en 

horari de matí. Aquest programa d’activitats vol afavorir el coneixement i l’accés 

dels joves als diferents equipaments i espais  municipals mitjançant la realització 

d’activitats d’oci i temps lliure. 
 

- Servei de prevenció de drogodependència i d’atenció socioeducativa: Servei 

adreçat a joves i adolescents que ofereix el Consell Comarcal de l’Anoia. Es tracta 

d’un servei d’atenció individualitzada on es resolen dubtes en relació al consum de 

drogues. 

 

- Fira Futur: Jornades d’orientació acadèmica durant el mes de març. 

 

Foment del dret a l’habitatge  

Els aspectes de foment de l’habitatge, per les dimensions de la població, es treballen a través 

de l’Oficina unificada en matèria d’habitatge del Consell Comarcal de l’Anoia, un recurs per 

l’assessorament i tramitació de qualsevol consulta o ajut en matèria d’habitatge que a més 

compta amb una bossa de lloguer social a nivell comarcal. 

L’Àrea de Serveis Socials impulsa un programa d’auditories i intervenció als habitatges en 

situació de pobresa energètica. Es realitzen auditories energètiques en domicilis de famílies 

vulnerables amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de la llar i condicions de confort i 

salubritat, reducció dels costos dels subministraments i apoderament de les persones usuàries 

així com identificar necessitats d’intervenció més amplies de millora de l’eficiència.   

El propi  Ajuntament de Masquefa posa a l’abast d’aquella ciutadania que ho necessiti ajuts 

econòmics.  
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D’una banda compten amb ajuts per al pagament de l’impost sobre els béns immobles (IBI), a 

persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga durada. I, 

d’altra banda, l’Ajuntament té un conveni de col·laboració amb Anaigua, la companyia d’aigües 

de d’Alt Penedès i l’Anoia, per posar en marxa el Fons de Solidaritat, iniciativa dirigida al 

col·lectiu de persones en risc d’exclusió social per l’exempció del pagament del deute 

corresponent al consum d’aigua, incloent impostos i tributs, a aquelles unitats familiars que 

estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. 

  

Atenció a la gent gran en situació de dependència 

La Regidoria de la Gent Gran té com a objectiu principal fomentar i potenciar l’envelliment 

actiu i saludable. S’ofereixen serveis i es programen activitats per millorar la seva qualitat de 

vida. 

 

En l’àmbit de l’atenció a la gent gran es desenvolupen accions per:  

- Fomentar l’envelliment actiu ampliant i consolidant la programació estable d’activitats 

lúdiques, formatives i de salut per a la gent gran. 

- Donar suport a l’Associació de la Gent Gran en l’organització d’activitats i el 

funcionament del Casal d’Avis. 

- Donar més suport a la formació de la gent gran en tecnologies de la informació i la 

comunicació perquè no quedin excloses de la societat del coneixement. 

L’ajuntament a més està treballant per a la creació d’un nou centre de dia amb capacitat per a 

30 places destinat a persones amb dependència i 6 pisos amb serveis per a la gent gran a 

l’edifici de l’antic cinema. 

A més en un futur pròxim l’ajuntament es planteja- d’acord amb el PAM-  impulsar un 

programa de voluntariat per acompanyar les persones grans que estan soles així com 

programes d’intercanvi generacional entre la gent gran i els infants i joves. 

Des de la Regidoria de la Gent Gran es promouen activitats per a les persones grans amb la 

finalitat d’ impulsar la seva participació en activitats de tot tipus (classes de dibuix, classes de 

ball en línia, classes de català, balls populars...) ajudant a afrontar l’envelliment amb un major 

qualitat de vida tant a nivell físic, com intel·lectual com social. Les activitats van adreçades a 

persones majors de 55 anys.  

Cada any l’Ajuntament de Masquefa organitza la Setmana de la Gent Gran, una setmana plena 

d’activitats ben diverses adreçades a la gent gran. Té com objectiu homenatjar i reconèixer a la 

gent gran de la vila.  

El municipi compta a més amb una Associació de la Gent Gran, amb seu al Casal de la Gent 

Gran. L’Associació organitza activitats com ara xerrades, tallers, cursets, excursions, jocs de 

taula i de memòria i balls, entre altres. 
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L’Ajuntament compta amb un Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) que es dirigeix 

fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn 

cuidador. També ofereix la neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de 

l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat.  

Es dona també el Servei local de Teleassistència, que  té un enfocament universal però són 

destinatàries principals les persones grans i/o amb manca d’autonomia personal, que viuen 

soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que 

presenten idèntiques característiques d’edat o fragilitat. 

A més, Masquefa compta també amb un Centre de dia, un servei d’acolliment diürn que 

complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i 

el manteniment de l’autonomia personal i social. 

Les activitats que es desenvolupen al Centre de dia de Masquefa faciliten el necessari benestar 

físic i psíquic perquè les persones que l’utilitzen puguin mantenir-se  en el seu entorn personal 

i familiar en les millors condicions, alhora que  proporciona suport a les famílies en l’atenció a 

les persones grans dependents. 

El centre disposa d’un total de 15 places, 10 de les quals són concertades i 5 de privades. 

Durant l’any 2017 es van atendre un total de 19 persones usuàries. 

 

Igualtat i atenció a la diversitat 

En relació a la gestió de la diversitat i la interculturalitat, l’Ajuntament treballa en el procés 

d’acollida a través d’una tècnica del Consell Comarcal de l’Anoia que treballa també pel 

foment actiu de la integració dels diferents col·lectius al municipi. D’aquesta manera, 

l’Ajuntament disposa actualment d’un projecte extern el SAIM (Servei d’Assessorament 

Itinerant per a Persones Migrants) del Consell Comarcal de l’Anoia que ofereix formació i 

informació de caràcter bàsic a les persones estrangeres immigrades, amb la finalitat de 

promoure’n l’autonomia personal. El Servei també ofereix assessorament sobre tràmits 

d’estrangeria i orientació a aquelles persones que volen emigrar a un altre país. Ofereix cursos 

d’alfabetització, coneixement de la societat catalana i català. 

Al municipi de Masquefa es pot trobar el Centre Tecnològic Comunitari (CTC), un espai 

municipal de recursos on, sota el paraigües de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, conviuen ciutadans, empreses i entitats, fent així de Masquefa un municipi amb 

més capacitat de desenvolupament social i econòmic.  

Un dels principals objectius del CTC és posar Internet i les Tecnologies de la Informació i la  

Comunicació a l’abast de tothom, i així, contribuir a eliminar l’anomenada fractura digital. És 

per aquest motiu que aquest centre està adaptat, és a dir, totes les instal·lacions del CTC són 

accessibles per a persones amb discapacitat a nivell d’obra, mobiliari, senyalització i recursos 

tecnològics. Per això aquest centre no està dissenyat per a especialitzar-se en una discapacitat 



   
 

49 

 

concreta, sinó tot el contrari, disposa de tot tipus d’adaptacions i eines TIC per a respondre a 

les necessitats individuals de cada persona. 

Una iniciativa més de l’Ajuntament en l’àmbit de la inclusió i l’atenció als perfils diversos del 

municipi és Projecte Singulars, que compta amb el suport de la Fundació Privada Àuria i la 

Fundació Privada Jaume Balmes. L’objectiu és oferir un itinerari d’aprenentatge, formació i 

inserció laboral per a joves amb discapacitats psíquiques o necessitats educatives especials. 

El PAM contempla en aquest àmbit la creació d’un centre de treball per a persones amb 

necessitats especials, acció pendent d’iniciar. 

L’Ajuntament de Masquefa, està adherit al Pla Comarcal d’Igualtat pels anys 2017-2021 

impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia. El Pla incorpora un conjunt de mesures  dirigides a 

eliminar o corregir les discriminacions detectades en la diagnosi prèvia i reforçar l’adopció de 

pràctiques i actituds igualitàries en tots els municipis de la comarca adherits al Pla. 

D’altra banda, l’any 2016 l’Ajuntament de Masquefa, juntament amb altres ajuntaments del 

territori, va participar en el II Pla d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de la Conca 

d’Òdena pels anys 2016-2019. El Pla incorpora un conjunt de mesures  dirigides a eliminar o 

corregir les discriminacions detectades en la diagnosi prèvia i reforçar l’adopció de pràctiques i 

actituds igualitàries en tots els municipis de la Mancomunitats adherits al Pla. 

Es tracta d’un document  viu, en revisió constant i avaluable, que ha de connectar tots els 

departaments implicats, les entitats de dones, i la societat en general. El document és el 

resultat d’anys de treball al territori, gràcies a la feina de les entitats de dones, del compromís 

polític i del llarg bagatge en el desenvolupament de les polítiques de gènere. 

L’instrument es promou conjuntament des de les Regidories d’Igualtat de cinc municipis de la 

Mancomunitat (Òdena, Igualada, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i 

Vilanova del Camí) i inclou una diagnosi de gènere i les accions que s’han plantejat per 

desenvolupar polítiques d’equitat de gènere que garanteixin la igualtat real d’homes i dones i 

treballin per l’eradicació de qualsevol manifestació de discriminació de gènere i de violència 

masclista. 

Al municipi es commemora anualment el Dia Internacional de la Dona amb l’organització 

durant una setmana de propostes lúdiques i reivindicatives arreu de la vila, per reclamar la 

igualtat i la paritat de sexes i per fer visible i posar en valor el paper vital i essencial de la dona 

en la societat. 

Aquest any 2017, Masquefa s’ha sumat al Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, trans, 

bisexuals i intersexuals, mostrant el seu suport públic al col·lectiu LGTBI. Amb l’objectiu de 

donar visibilitat a LGTBI, seguir trencant estereotips vers les persones que formen part 

d’aquest col·lectiu i sumar esforços per aconseguir la plena llibertat i el ple respecte als seus 

drets, l’Ajuntament va organitzar un acte reivindicatiu davant de l’edifici de Ràdio Masquefa, 

amb la lectura d’un manifest al costat d’un pas de zebra pintat amb els colors de l’Arc de Sant 



   
 

50 

 

Martí i decorat especialment per a l’ocasió. A més, l’emissora de ràdio municipal va sumar-se a 

la diada amb l’emissió de continguts especials. 

 

Accessibilitat universal 

L’Ajuntament de Masquefa està treballant activament per eliminar les barreres 

arquitectòniques a tots els edificis públics i als carrers i espais del municipi. 

En l’àmbit de l’accessibilitat el PAM preveia una sèrie d’accions que ja han finalitzat: 

- Remodelació dels carrers i adaptació dels edificis municipals per fer una Masquefa 

urbanísticament accessible per a tothom. 

- Potenciació del Centre Tecnològic Comunitari com un espai on totes les persones amb 

qualsevol tipus de discapacitat –física, psíquica o sensorial– puguin continuar formant-

se, buscar feina, navegar per Internet o qualsevol altra activitats conjuntament amb la 

resta d’usuaris. 

- Millorar l’accessibilitat de tots els indrets de Masquefa i eliminar les barreres 

arquitectòniques. 

- Fer noves voreres més amplies al sector sud i en tots els indrets necessaris per garantir 

la mobilitat i l’accessibilitat. 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, l’edifici del Centre Tecnològic Comunitari així com tot el 

projecte que desenvolupat en les instal·lacions són accessibles, amb l’objectiu de posar les TIC 

a l’abast de tothom i que tots els serveis que s’ofereixen siguin inclusius.  

Els CTC és accessible a persones amb qualsevol tipus de discapacitat (física, psíquica o 

sensorial) tant a nivell d’obra, senyalització, mobiliari i tecnologia. Es tracta d’un dels pocs 

centres amb aquestes característiques que hi ha a Catalunya. Fins i tot en el disseny del jardí i 

les places d’aparcament es van tenir en compte criteris més enllà de la normativa per a que 

fossin accessibles.  

El Centre està sempre en un procés de millora continua i l’Ajuntament, amb l’objectiu de 

garantir la plena seguretat i l’accessibilitat als espais públics i equipaments compartits, porta a 

terme tasques d’actualització i millora de les instal·lacions. 
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Punts Forts 

� Alt compromís polític i treball actiu per la integració i la cohesió social dels diferents col·lectius 

presents en el municipi. 

� Impuls i desenvolupament municipal d’ajuts econòmics, prestacions d’urgència social i 

subvencions. 

� Ampli teixit associatiu molt actiu en el municipi. 

� Elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència per a la protecció d’aquest col·lectiu. 

� Xarxa Municipal d’infància i Adolescència i impuls de projectes per a la protecció dels infants i 

adolescents. 

� Elaboració del Pla de Joventut i ampli ventall de serveis dirigit al jovent del municipi. 

� Treball pel foment del dret de l’habitatge a través del Consell Comarcal de l’Anoia. 

� Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. 

� Projecte “Masquefa sense fils” com aposta per garantir la connexió a internet de tota la 

ciutadania. 

� Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) i servei de dispositius de teleassistència així com un Centre 

de Dia. 

� Realització d’activitats per a les persones grans i posada en valor de l’envelliment actiu. 

� Treball coordinat amb el  Consell Comarcal de l’Anoia per a la integració i l’atenció a la 

diversitat (SAIM). 

� Centre Tecnològic Comunitari (CTC) com espai referent en l’accessibilitat de persones amb 

discapacitat. 

� Impuls de “Projecte Singulars” per la inserció laboral de joves amb discapacitats psíquiques o 

necessitats educatives espacials. 

� Adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Anoia i impuls d’accions per la 

igualtat de gènere. 

� Participació en el II Pla d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena pels anys 

2016-2019. 

� Suport públic al col·lectiu LGTBI amb l’organització d’un acte reivindicatiu amb motiu del Dia 

per l’Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. 

� Treball actiu per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques a tots els edificis públics i als 

carrers i espais del municipi. 

 

Oportunitats de millora 

Integració i cohesió social 

� Elaborar un Pla de convivència que treballi per afavorir la convivència, la integració i la 

cohesió social en el municipi, amb la col·laboració del Consell Municipal de Participació i 

Convivència a Masquefa.  

� Fomentar de manera activa el teixit associatiu i col·laborar amb les entitats i associacions 

del municipi per identificar les necessitats de la població. 

� Garantir la capacitat pressupostària per a continuar avançant amb els programes d’ajuts 

econòmics i prestacions d’urgència social i assegurar que es cobreixen les necessitats 

bàsiques de la població del municipi. 

� Construir indicadors per a poder mesurar les diferents accions que es duen a terme i 

elaborar memòries d’activitat de l´àrea social. 
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Igualtat i atenció a la diversitat 

� Realitzar formació i/o activitats de sensibilització en temes de igualtat, diversitat, 

cooperació, drets humans, entre d’altres, a la ciutadania. 

 

 

3.4.2. Salut i qualitat de vida 

El dret a la salut i a la qualitat de vida s’ha d’entendre com el dret que té tota persona al gaudi 

del nivell més alt possible de salut física i mental. Les Administracions Públiques han de 

promoure entre la ciutadania nous hàbits de salut i consum,  respectuosos amb el medi 

ambient, els recursos naturals i els drets de totes les persones a la igualtat social.  

Hàbits saludables 

L’Ajuntament compta amb un Pla de Salut pels anys 2007-2010 que es troba actualment en 

procés d’actualització. Aquest Pla detecta problemes de salut al municipi i fa propostes 

d’intervenció i actuacions a dur a terme, seguint els següents objectius: 

- Promoure hàbits saludables per a disminuir la incidència i la prevalença del càncer 

- Promoure hàbits saludables per a disminuir la incidència i la prevalença del consum de 

tabac i alcohol 

- Promoure hàbits saludables per a disminuir la incidència i la prevalença de les 

drogodependències 

- Promoure la salut laboral 

- Promoure l’envelliment saludable i disminuir l’impacte de la dependència en la gent 

gran 

- Disminuir els embarassos no desitjats i la incidència i prevalença de les infeccions de 

transmissió sexual. 

Entre les accions que l’Ajuntament impulsa pel foment del hàbits saludables de la ciutadania 

destaquen els programes d’alimentació saludable a les escoles; la instal·lació de parcs lúdics 

per a fer gimnàstica; la creació de camins per caminar, córrer o anar en bicicleta; les rutes 

saludables, que són itineraris adaptats a les persones amb mobilitat reduïda i condicionats i 

senyalitzats, destinats a fer-hi activitat física moderada; a més de l’atorgament de subvencions 

a les entitats esportives per fomentar l’esport. 

Des de l’Àrea de Benestar Social amb l’objectiu de fomentar l’esport per prevenir situacions de 

risc social, s’ha impulsat el projecte “Esport per a tots”. Mitjançant ajuts econòmics es facilita 

l’accés a diferents entitats esportives del municipi fomentant hàbits saludables i la circulació 

social.  

D’altra banda, Masquefa està adherida a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció 

(EPSP) en Sistema Nacional de Salut (SNS), una iniciativa que permet al consistori fer front de 

forma coordinada als quatre principals factors de risc en matèria de salut que afecten a la 

població: l’alimentació no saludable, el sedentarisme, l’alcohol i el tabac. 
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El municipi ha participat també en la iniciativa de la Diputació de Barcelona “Projecte de 

prevenció de l’obesitat infantil”, una activitat realitzada a diferents biblioteques de la comarca 

de l’Anoia per fomentar uns bons hàbits de salut a través de la narració dinamitzada de contes 

sobre alimentació sana i variada i sobre hàbits saludables en general. 

En l’àmbit de la salut i l’esport el PAM preveia una sèrie d’accions que ja han finalitzat: 

- Cobrir la pista poliesportiva del costat de l’actual pavelló 

- Organitzar campanyes, xerrades i jornades que fomentin els valors de l’esport. 

- Fer costat als clubs i les entitats esportives que fomentin els valors en l’esport. 

- Fer costat als clubs i les entitats esportives amb subvencions per a les activitats, les 

fitxes i els arbitratges. 

- Impulsar la comissió d’entitats esportives per dissenyar conjuntament noves 

propostes. 

- Crear rutes saludables per a fer a peu i en bicicleta. 

- Instal·lar ou mobiliari lúdics i esportiu a tots els nuclis. 

- Dinamitzar la Cursa Popular i nous esdeveniments per promoure l’esport i la salut. 

- Impulsar noves campanyes i jornades de foment de la salut. 

D’altres iniciades i en procés d’implementació: 

- Completar el complex esportiu amb el cobriment de la piscina, el nou pavelló i més 

pistes de pàdel. 

I una d’elles pendent d’iniciar: 

- Incrementar els serveis del nou CAP i aconseguir una atenció continuada les 24 hores 

del dia i els caps de setmana. 

 

Consum responsable 

L’Ajuntament ha portat a terme diferents accions enfocades al consum responsable, 

organitzant campanyes puntuals i alguna xerrada al voltant de la temàtica. 

Una de les accions més destacades és la celebració de la Setmana de l’Energia, una iniciativa 

europea qual està adherida l’Ajuntament de Masquefa- que vol fomentar l’estalvi energètic i el 

consum responsable amb el medi ambient. Durant aquesta setmana es realitzen diferents 

activitats al voltant del consum responsable. 

L’ens s’ha proposat realitzar xerrades informatives adreçades a col·lectius vulnerables amb 

l’objectiu d’informar, fomentar  i oferir estratègies del consum responsable respecte els 

subministraments. 
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Punts Forts 

� Pla de Salut en procés d’actualització. 

� Impuls d’activitats per la promoció d’hàbits saludables entre la ciutadania. 

� Impuls i col·laboració d’activitats de foment de l’esport. 

� Impuls d’accions de sensibilització sobre el consum responsable. 

 

Oportunitats de millora 

Hàbits saludables 

� Continuar portant a terme activitats per la prevenció i la promoció de la salut cap a la 

ciutadania amb l’elaboració d’un programa detallat d’accions. 

Consum responsable 

� Continuar impulsant i fomentant un model de consum responsable que incorpori mesures de 

formació i sensibilització a la ciutadania de manera periòdica. 

 

 

3.4.3. Solidaritat 

Els reptes socials fan que moltes institucions públiques i privades, prenguin responsabilitat i 

duguin a terme diferents accions socials. Els Ajuntaments, com a administració local més 

propera  a la ciutadania, han de servir d’exemple, dins de les seves possibilitats, d’aquesta 

voluntat de millora social. 

Cooperació al desenvolupament i accions solidàries 

A Masquefa existeix l’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa. El seu objectiu és 

ajudar a les persones necessitades o amb demandes socials concretes del municipi, com per 

exemple fer companyia als avis, donar suport a les famílies amb malalts a casa, fer reforç 

escolar a infants amb problemàtiques concretes i reciclar roba i altres materials, entre d’altres. 

L’Ajuntament impulsa diferents accions solidàries i de voluntariat, com la campanya “Mullat’ 

per l’esclerosi múltiple”, jornades de donació de sang, recollida de taps, participació en la 

Marató de TV3,  o recollida de fons per causes solidàries.  

El “Ràdio Masquefa Fashion Day” és una desfilada solidària impulsada per Ràdio Masquefa 

amb la participació de l’Ajuntament i dels comerços de moda i estètica de la vila, on la 

ciutadania pot fer donacions voluntàries per destinar-les a un projecte o iniciativa del municipi 

(en el cas de l’última edició es va comprar un gronxador adaptat). 
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L’Àrea de Benestar Social facilita cistelles d’aliments mitjançant el grup de Voluntaris de 

Masquefa que gestionen el Banc d’Aliments del municipi. Amb aquesta cistella es proporciona 

aliments per mirar de garantir l’alimentació d’aquelles famílies del municipi que ho necessiten. 

A banda de la cistella d’aliments, Serveis Socials entrega targetes de frescs. Amb aquestes 

targetes les famílies poden dirigir-se al supermercat on poden adquirir aliments frescs (carn, 

peix, verdures, fruita) i d’aquesta manera poder mantenir una dieta equilibrada i adient a la 

seva edat i estat de salut. 

A Masquefa no hi ha cap entitat dedicada a cooperació internacional, però sí que l’ajuntament 

és soci del Fons Català de Cooperació i puntualment col·labora en alguna campanya 

d’emergència i en algun projecte.  

Punts Forts 

� Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa per ajudar a les persones necessitades o amb 

demandes socials. 

� Impuls d’accions de voluntariat i solidaritat. 

� Col·laboració en campanyes d’emergència internacional de manera puntual. 

 

Oportunitats de millora 
Cooperació al desenvolupament i accions solidàries 

� Recollir dades dels projectes de voluntariat que s’estan realitzant i amb els que s’està 

col·laborant. 

� Col·laborar amb el Grup de Voluntaris de Masquefa per a realitzar jornades de divulgació i 

sensibilització al voltant del voluntariat. 

� Participar de manera activa i periòdica en campanyes solidàries de cooperació internacional. 

 

 

3.4.4. Cultura i educació 

La cultura i l’educació són elements claus pel ple desenvolupament de la personalitat humana, 

i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals. Les Administracions 

Públiques, dins de les seves respectives competències, han de fomentar la cultura i l’educació 

entre la ciutadania. 

Foment de la cultura i l’educació 

Pel que fa a la cultura el PAM incorporava la previsió d’impulsar un seguit d’accions que ja han 

finalitzat: 

- Difondre i potenciar el Centre d’interpretació de La Fàbrica Rogelio Rojo per donar-lo a 

conèixer, tot fent recerca de nous elements que els veïns i veïnes puguin aportar. 

- Promoure les festes populars i les tradicions com a element integrador. 
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- Innovar en la gestió cultural i apostar per les noves tecnologies, com les apps, per 

promocionar el patrimoni cultural i històric, els elements d’interès de Masquefa, i la 

seva oferta comercial i gastronòmica. 

- Consolidar el programa “Fem Cultura”: conta-contes, Cafès amb Història, balls 

populars, sortides al teatre i culturals, xerrades i tallers... 

- Treballar per tal que el cicle “Masquefa sona bé” es consolidi com un referent en el 

territori. 

- Apostar pel teatre, la música, la pintura i la dansa. 

- Vetllar per la conservació del patrimoni històric, i en espacial pel Cementiri Vell. 

- Fer costat a les entitats culturals perquè puguin continuar fent realitat projectes i 

activitats que fomentin la cultura i les tradicions, donant subvencions i oferint suport 

tècnic i logístic. 

- Consolidar la Nit en Blanc com una festa de referència. 

Altres que ja s’han iniciat: 

- Potenciar i ampliar l’oferta d’activitats culturals a la biblioteca, i el foment de la 

lectura. 

- Revisar i actualitzar el Mapa del Patrimoni Cultural. 

I d’altres que estan per començar: 

- Treballar per aconseguir el suport econòmic d’altres administracions com els fons 

europeus, per poder fer una gran inversió com la rehabilitació de Cal Puig, una antiga 

casa de principi del segle passat, i la seva conversió en un espai museístic. 

- Crear una comissió de dinamització cultural integrada per representants de totes les 

entitats culturals i persones vinculades al món de la cultura. 

- Implicar i fer partícips els centres escolars en l’activitat cultural de la vila i en la 

recuperació i difusió de la memòria col·lectiva de Masquefa. 

- Impulsar la recuperació de la memòria històrica i editar publicacions per donar-la a 

conèixer. 

- Editar continguts didàctics per promoure el Centre d’Interpretació de La Fàbrica 

Rogelio Rojo. 

- Habilitar locals per als grups musicals. 

 

La Fàbrica Rogelio Rojo és un fàbrica construïda a principis del segle XX que en l’actualitat està 

destinada a infraestructures socials i culturals. 

“Masquefa sona bé” és un cicle de música estable que programa formacions i intèrprets 

d’estils diversos. Amb seu a la Sala Polivalent de la Fàbrica Rogelio Rojo aquest any 2018 s’ha 

celebrat la cinquena temporada, consolidant-se així com tot un referent de la divulgació 

musical. 

La iniciativa “Fem Cultura” ofereix als vilatans i vilatanes que inclou sortides culturals, balls 

populars, xerrades sobre diverses temàtiques centrades en Masquefa, un curs de fotografia i la 

tercera edició del Concurs de Fotografia Instagram. El programa està impulsat per la Regidoria 
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de Cultura de l’Ajuntament de Masquefa i té com a objectiu difondre i promoure la cultura a 

través de l’organització de temporades estables d’activitats culturals durant tot l’any. 

La “Nit en Blanc” es tracta d’un dels esdeveniments lúdics que ha arrelat amb més força i més 

seguiment al municipi al llarg dels darrers anys. Una festa plena de música on les persones 

assistents han de vestir de blanc si hi volen participar. 

D’altra banda, les regidories d’Educació i Cultura col·laboren amb l’Àrea de Cultura, Educació i 

Esports de la Diputació de Barcelona perquè els centres educatius del municipi participin en el 

programa “Anem al teatre”, un cicle d’espectacles per a alumnes d’educació infantil, primària i 

secundària. L’objectiu bàsic és familiaritzar als infants i joves amb el teatre, la música i la dansa 

i l’educació de la sensibilitat artística. 

 

Pel que fa a l’educació el PAM incorpora un seguit d’accions que ja han finalitzat: 

- Consolidar i ampliar el projecte de l’Aula de Música, garantint així la seva qualitat i 

funcionalitat. 

- Invertir en millores i rehabilitacions per disposar sempre d’uns equipaments educatius 

de qualitat. 

- Creació d’una cuina a l’escola El Turó, garantint que tot l’alumnat ja no mengi de 

càtering. 

- Donar suport als centres escolars i les entitats educatives perquè puguin desenvolupar 

els seus projectes i activitats. 

- Seguir oferint el Casal d’Estiu i el Juliol Actiu per als nens i joves de Masquefa amb 

l’objectiu d’ajudar-los a formar-se en valors d’una manera lúdica i divertida i, a la 

vegada, facilitar als pares i mares la conciliació laboral i familiar. 

- Mantenir i ampliar els recursos que ajuden a les famílies en la criança i l’educació dels 

seus fills. 

- Oferir plans de formació adreçats al professorat i a les famílies d’acord amb les seves 

demandes i necessitats. 

- Potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents educatius. 

- Donar  continuïtat i incrementar els projectes i accions formatives de millora de l’èxit 

escolar i de la transició escola-treball. 

- Garantir els ajuts als infants i joves de famílies amb dificultats perquè ningú no quedi 

exclòs de participar en les activitats extraescolars i de lleure que organitzen al llarg de 

l’any. 

I una acció que s’ha iniciat però encara no ha finalitzat: 

- Establir programes en educació ambiental, interculturalitat, coneixement de l’entorn 

de pertinença, entre d’altres. 

 

L’Ajuntament de Masquefa entén l’educació com un procés al llarg de la vida. Per educar, cal el 

compromís de tota la comunitat i per això és necessari desenvolupar projectes d’educació en 

xarxa que incloguin les aportacions de les famílies, les escoles, l’institut, les entitats culturals, 
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les associacions i les empreses de l’àmbit educatiu, el món del treball i els mitjans de 

comunicació. 

Al municipi hi ha 5 centres escolars públics: Escola Bressol Municipal La Baldufa, Escola El 

Turó, Escola Font del Roure, Escola Vinyes Verdes, i Institut de Masquefa. A més dels espais 

familiars, un servei alternatiu a l’escola bressol per aquelles famílies que no utilitzen aquest 

recurs, però que volen que els seus fills/es tinguin contacte amb altres infants d’edats 

semblants, per relacionar-se i compartir el joc. Aquests, al mateix temps són espais per 

compartir amb altres mares i pares experiències, dubtes i neguits sobre la criança, l’educació 

dels fills/es i sobre el paper de ser pares. 

L’Ajuntament compta amb diferents programes d’acompanyament a l’escolaritat: 

- Connexions: Són programes d’escolaritat compartida, orientadors i d’estímul a la 

continuïtat formativa. 
 

- Tastet d’oficis: és un programa de diversificació curricular, iniciat el 2013, per l'institut 

i l'ajuntament.  S'adreça a alumnes de la Unitat de Suport a l'Educació Especial de 

l'institut en edat de 3r i 4rt curs d'ESO. Dóna als alumnes amb necessitats educatives 

especials l'oportunitat de complementar la formació en competències bàsiques que 

adquireixen a l'aula, amb l'experiència de treballar unes hores a la setmana en 

empreses i serveis del municipi. Així, tenen un primer contacte amb el món laboral, 

s'aproximen a la realitat de diferents professions, i les poden posar en pràctica. 
 

- Espai d’Estudi: Espai amb visió amplia i general, des d’un treball global en l’àmbit dels 

aprenentatges escolars, fins a un treball més integral amb cada alumne. 
 

- Si tu no hi ets: Es tracta d’un projecte comunitari per la reincorporació d’alumnat en 

situació d’absentisme i l’obtenció del graduat en ESO i la intervenció amb alumnes que 

manifesten dificultats per sostenir els espais a l’aula, manifestant dificultats de relació 

amb els professors, els altres i/o els aprenentatges, necessitant suport personal. 
 

- Servei d’assessoria acadèmica i professional: Atén consultes de forma individualitzada 

per part de l’equip de joventut, que són els professionals encarregats d’informar, 

orientar i assessorar al jovent. 

 

L’Ajuntament té a més té un conveni amb l’Associació Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas 

(AMACAT) per impartir ensenyaments musicals al municipi. 

D’altra banda, el CTC s’organitza formació per a persones adultes sobre diferents temàtiques: 

idiomes, formació per l’ocupació, ofimàtica, entre d’altres. 

Continuant amb les accions formatives, l’Escola de mares i pares proposa formació sobre 

diferents temàtiques relacionades amb l’educació i la criança dels fills, en les seves diferents 

etapes. S’inclouen sessions de xerrades, tallers... Aquest és un programa en col·laboració amb 

les AMPA dels centres educatius. 
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L'Ajuntament ofereix ajuts per la realització d’estudis postobligatoris, són subvencions que 

l’Ajuntament atorga a persones residents a Masquefa que cursen estudis postobligatoris 

(diplomatures, llicenciatures, CFGM, CFGS, Batxillerat i ensenyaments professionals de música i 

dansa i estudis artístics superiors) per sufragar les despeses generades en la realització dels 

estudis. Amb aquests ajuts, l’Ajuntament de Masquefa vol fomentar la formació 

postobligatòria i superior de les persones que disposen de menys ingressos, per fer possible el 

principi d’Igualtat d’oportunitats.  

 

Punts Forts 

� L’educació i la cultura es plantegen com una aposta estratègica de l’Ajuntament.  

� Ampli ventall d’oferta cultural per a tota la ciutadania.  

� Programes d’acompanyament a l’escolaritat consolidats.  

� Formació dirigida a persones adultes de Masquefa. 

� Escola de mares i pares i proposta formativa sobre temàtiques relacionades amb l’educació i la 

criança dels fills.  

� Ajudes per la realització d’estudis postobligatoris 

 

Oportunitats de millora 
Foment de la cultura i l’educació 

� Introduir indicadors de seguiment i avaluació per continuar reforçant i avançant en el foment 

de l’educació i la cultura. 
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3.5. DIMENSIÓ AMBIENTAL 

La Dimensió Ambiental, fa referència a la protecció del medi ambient, preservació dels espais 

naturals i la biodiversitat, i prevenció de la contaminació, per a un desenvolupament 

sostenible. 

Contingut de la Dimensió 

3.5.DIMENSIÓ AMBIENTAL 

 

3.5.1.Medi natural 

� Territori i paisatge 

� Biodiversitat 

� Planificació urbanística i del verd urbà 

3.5.2.Gestió ambiental sostenible 

� Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

� Prevenció de la contaminació: 

· Ús de productes ecològics / no tòxics 

· Reducció, segregació i gestió de residus 

· Reducció d’emissions a l’atmosfera i sorolls 

3.5.3.Sensibilització ambiental 

� Difusió, comunicació i educació ambiental 

3.5.4.Mobilitat sostenible 

� Mobilitat sostenible 

 

Àrees o Departaments implicats 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

Parcs i Jardins 

Manteniment, Obres, Serveis i Via Pública 

Planificació, Gestió Urbanística i Habitatge 

Disciplina i Llicències Urbanístiques, 

Medi Ambient i Sostenibilitat 

Urbanitzacions 

 

 3.5.1. Medi natural 

El medi natural comprèn l’espai físic natural del territori, la seva flora i la seva fauna. La 

convivència humana amb l’entorn suposa el respecte a aquest medi natural per tal de que les 

generacions futures puguin continuar gaudint d’aquest entorn. 
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Territori i paisatge  

En aquest àmbit, el PAM incorporava les següents accions que ja han finalitzat: 

- Potenciar el coneixement de l’entorn natural de Masquefa amb activitats com 

xerrades i caminades 

- Vetllar pel correcte funcionament de l’Ecoparc i l’abocador d’Els Hostalets de Pierola 

- En el marc del projecte turístic “Tour-Tuga”, crear un parc al Turó que consolidarà 

aquest petit bosc de la zona sud com un autèntic pulmó verd, de lleure i de 

convivència a l’aire lliure 

Pel que fa a les mesures de protecció del paisatge natural la promoció del seu respecte entre 

la ciutadania, en el marc de la campanya de vigilància i informació contra incendis forestals 

que desplega cada any la Diputació de Barcelona, Masquefa disposa d’una unitat compartida 

amb Hostalets de Pierola que realitza accions informatives, dissuasives i d’anticipació, dirigides 

a evitar l’inici dels incendis forestals. En concret, el dispositiu d’aquest Pla d’Informació i 

Vigilància compta amb uns efectius per a tota la comarca de l’Anoia de 26 persones i onze 

vehicles, encarregats de realitzar les diverses rutes de vigilància. 

La redacció del Pla, tot i que està impulsat per la Diputació, s’executa coordinadament amb els 

Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els serveis forestals de la Generalitat 

de Catalunya. 

L’Ajuntament de Masquefa, juntament amb altres ajuntaments de la comarca, forma part de la 

Comissió de seguiment de l’abocador de Can Mata, que té l’objectiu de minimitzar i fer un 

seguiment l’impacte ambiental d’aquesta instal·lació. A les entrevistes s’ha detectat com una 

de les principals problemàtiques l’impacte d’aquest abocador situat a la població veïna dels 

Hostalets de Pierola. 

L’Ajuntament ha senyalitzat dos itineraris de natura, que es poden fer a peu o en bicicleta, 

amb els que conèixer llocs d’interès pel seu patrimoni natural, arquitectònic, històric o 

paisatgístic. Un d’ells és el Camí de les Vinyes, un itinerari breu i planer que permet fer-nos una 

idea aproximada dels elements que conformen el territori i el paisatge de l’entorn més proper 

de Masquefa. I l’altre el Camí de l’Ocata, un itinerari pel cor de la Serra de l’Ocata, al peu d’un 

dels jaciments paleontològics més importants del nostre país, des d’on es pot contemplar un 

mosaic de paisatges de caràcter agrícola amb la presència de vells masos en ruïnes situats al 

llindar del bosc. 

A més, l’ens treballa pel manteniment dels camins rurals, la neteja viaria i el manteniment i 

millora de la via pública. 
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Biodiversitat 

En aquest àmbit, el PAM incorpora les següents accions ja finalitzades: 

- Dinamitzar i potenciar el CRARC de Masquefa com a eina de recerca, investigació i 

sensibilització. 

Al municipi- com s’ha comentat-  hi ha el centre de titularitat pública de referència a nivell 

estatal envers la protecció d’amfibis i rèptils, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 

Catalunya (CRARC), que col·labora activament amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya. 

El Centre esmerça esforços en la gestió de rèptils i amfibis autòctons. Diferents espècies de 

quelonis, sauris i ofidis reben atenció a les seves dependències. Alguns són objecte de 

projectes específics, com la tortuga mediterrània, reintroduïda al Parc Natural del Garraf  o de 

la Serra de Montsant dins un pla general que coordina la Generalitat de Catalunya. 

La investigació representa un puntal dins l’organització del Centre donat que la formació 

continuada és plenament necessària per a gestionar correctament la fauna salvatge. Així 

doncs, s'han fet nombrosos treballs de recerca sobre reproducció, malalties, biometria, 

comportament, paleontologia, entre d’altres, que han generat diverses ponències en 

congressos i articles en revistes científiques. 

La divulgació mediambiental és un dels màxims exponents de l’activitat diària del CRARC, 

atenent diàriament a escoles, esplais i grups que volen aprendre sobre el fabulós món dels 

rèptils i amfibis. 

 

Planificació urbanística i del verd urbà 

L’any 2014 es va redactar el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) del municipi de 

Masquefa. El PAES aposta en aquest àmbit per introduir principis de sostenibilitat en 

l’urbanisme de Masquefa; promoure l’arquitectura sostenible, elaborar una Ordenança 

Municipal d’Edificació Sostenible; i promoure la rehabilitació ecològica dels equipaments 

introduint mesures d’arquitectura ecològica per als que és construeixin de nou.  

En aquest àmbit, a més el PAM plantejava el desenvolupament de les següents accions que ja 

s’han posat en marxa:  

- Creació d’una nova línia de subvencions per col·locar ascensors en els edificis que no 

en disposen. 

- Convocatòria d’ajuts per a l’adaptació d’habitatges. 

- Mantenir en les millors condicions tots els parcs, zones verdes i àrees d’esbarjo, i 

crear-ne de noves. 

- Recuperar les fonts del municipi. 

- Mantenir una unitat específica de la brigada municipal per als treballs de reparació i 

manteniment dels carrers i els espais públics de les urbanitzacions. 
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- Completar la instal·lació de gas natural a tot el terme de Masquefa. 

 

A més l’ajuntament ha iniciat els treballs per urbanitzar El Maset per tal de resoldre les 

importants mancances que pateix aquesta zona i dotar-la de tots els serveis i 

subministraments bàsics.  

En referència a la incorporació d’aspectes ambientals i de cohesió social en la planificació 

urbanística, l’Ajuntament compta amb un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un 

instrument per ordenar el creixement del municipi tenint en compte criteris ambientals i de 

cohesió social, que ha passat per diverses actualitzacions per adaptar-se als canvis del 

municipi, i ara mateix es troba en procés de redacció i actualització. Dins d’aquest procés ja 

s’ha dut a terme una acció de participació ciutadana per a recollir les propostes i suggeriments 

de la ciutadania, les entitats, les associacions, els comerços i tots els col·lectius interessats. 

L’Ajuntament compta amb un Programa d’Arranjament d’Habitatges que té l’objectiu de 

millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’eficiència energètica 

mínimes dels habitatges objecte de les intervencions. Es tracta de petites reformes bàsiques 

en els habitatges que incrementen l’autonomia i la qualitat de vida de les persones 

beneficiàries en els seus domicilis. 

L’àrea d’urbanisme i l’àrea de medi ambient no treballen de forma conjunta i coordinada en la 

planificació dels projectes. A les entrevistes s’ha identificat l’oportunitat d’introduir la visió  

ambiental en la planificació urbanística del municipi. 

Pel que fa als criteris de disseny ecològic en els edificis públics, l’Ajuntament ha participat en 

el projecte Euronet 50/50 MAX, aquesta iniciativa vol fomentar els estalvis energètics en 

edificis públics mitjançant la introducció de la metodologia 50/50, que involucra activament als 

usuaris de l’edifici en la seva gestió energètica. L’Euronet 50/50 MAX té com a objectiu ajudar 

en la reducció del consum energètic de les escoles amb la utilització de mesures sense inversió 

i el foment del canvi d’hàbits dels alumnes, professors i altres usuaris de l’escola. En el projecte 

50/50 els alumnes són el motor de l’acció a través de l’increment dels seus coneixements i 

sensibilització en eficiència energètica. Els alumnes creen equips energètics que prenen 

decisions sobre la implementació de mesures per estalviar energia i sobre la part que els hi 

correspon dels estalvis econòmics. A Masquefa hi van participar dues escoles, El Turó i la Font 

del Roure. 
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Punts Forts 

� Realització d’una campanya de vigilància i informació contra incendis forestals. 

� Participació en la Comissió de seguiment de l’abocador de Can Mata. 

� Itineraris de natura. 

� Manteniment dels camins rurals, la neteja viaria i el manteniment i millora de la via pública. 

� Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) com a major exponent de la 

protecció d’amfibis i rèptils.. 

� Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

� Programa d’Arranjament d’Habitatges. 

� Participació en el projecte Euronet 50/50. 

 

Oportunitats de millora 

Territori i paisatge 

� Crear horts urbans en col·laboració amb la ciutadania. 

� Fer campanyes de difusió de les iniciatives i accions que es duen a terme. 

� Continuar vigilant i reduint l’impacte de l’abocador sobre l’entorn natural, el paisatge i el 

turisme. 

Biodiversitat 

� Elaborar programes específics per la protecció de la flora i la fauna del territori. 

Planificació urbanística i del verd urbà 

� Treballar de manera coordinada a nivell intern de l’ajuntament per incorporar aspectes 

ambientals en la planificació urbanística. 

 

3.5.2. Gestió ambiental sostenible 

La gestió ambiental sostenible permet fer front als nombrosos reptes ambientals que tenim 

avui en dia (des del canvi climàtic, la sobreexplotació de recursos i la contaminació) a través de 

la reducció d’emissions, foment de les energies renovables, eficiència energètica, gestió dels 

residus i controls sobre la qualitat del medi ambient del municipi. 

L’any 2014 es va redactar el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) del municipi de 

Masquefa, com a full de ruta per aconseguir els compromisos contrets en la signatura del 

Pacte d'alcaldes/esses. Aquest Pla incorpora i promou accions per reduir les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle i fer un ús més eficient i sostenible de l’energia, amb les següents 

línies estratègiques: 

- Incorporar principis de sostenibilitat en el planejament i ordenació del territori 

- No superar la capacitat del medi en consum d’energia i en generació de residus 
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- Incorporar criteris ambientals en la gestió municipal 

- Potenciar la implicació ciutadana en els processos de sostenibilitat local 

El Pla s’ha actualitzat recentment, a finals de l’any 2017.  

 

Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

El PAES incorpora com acció l’aposta per energies més netes i per l’estalvi energètic, amb 4 

accions relatives a la instal·lació d’energia solar tèrmica i solar fotovoltaica en l’àmbit públic i 

privat. 

En aquest àmbit, el PAM incorpora les següents accions ja finalitzades: 

- Aplicar totes les mesures d’estalvi i eficiència recollides en el Pla d’Acció per a l’Energia 

Sostenible 

- Apostar pel programa europeu d’estalvi energètic Euronet 50/50 a les escoles. 

La compra d’energia es realitza a través de l’acord marc de compra agregada d’electricitat 

amb l’Associació Catalana de Municipis, amb el compromís de que aquesta energia sigui 100% 

verda. 

D’altra banda, es procura fer servir aigua pluvial emmagatzemada pel reg, i es va impulsar una 

campanya de repartiment d’economitzadors d’aigua domèstics a les llars del municipi. 

A nivell intern, l’Ajuntament de Masquefa compta amb un Manual de bones pràctiques 

ambientals per aplicar a les oficines i instal·lacions de l’ens. L’objectiu del document és donarà  

conèixer al personal les bones pràctiques ambientals en les dependències municipals per a 

disminuir l’impacte ambiental del treball realitzat, establint unes línies d’actuació i 

recomanacions en: 

- L’eficiència en l’ús de l’aigua 

- L’eficiència en l’ús de paper 

- L’eficiència energètica 

- La gestió de residus 

 

Prevenció de la contaminació 

L’Ajuntament està treballant actualment en el Pla Local de Prevenció de Residus, pel que ha 

identificat les fonts de contaminació i residus de la seva activitat i es troba actualment en fase 

de definició d’accions i mesures per a la prevenció de la contaminació. 

 

Ús productes ecològics/no tòxics 

La neteja de les dependències municipals i centres escolars es realitza amb productes 

certificats amb etiqueta ecològica, només en cas de ser necessari es fan servir plaguicides. 

Existeix a més un acord municipal de no fer servir l’herbicida glifosat.  
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El PAES incorpora com accions la substitució de manera gradual del parc mòbil municipal amb 

automòbils que consumeixin combustible molt menys contaminant, així com realitzar compres 

ecològiques per part de l’ajuntament.  

 

Reducció, segregació i gestió de residus 

El PAES incorpora 12 accions destinades a millorar la gestió dels residus i la informació i 

sensibilització ciutadana vinculats a la recollida de residus. 

L´Ajuntament facilita el reciclatge entre la ciutadania mitjançant l´adequat nombre i 

distribució, accés i volum de contenidors de recollida selectiva i facilita el reciclatge d’altres 

residus no destinats a contenidors de reciclatge. 

Al municipi es realitza la recollida selectiva de les cinc fraccions (matèria orgànica, vidre, paper 

i cartró, envasos i resta) a través de contenidors de superfície.  

L’Ajuntament dona també un servei de recollida de voluminosos porta a porta, un servei de 

recollida de roba usada així com de cartró comercial d’aquells comerços que ho sol·licitin, 

facilitant també papereres de reciclatge de cartró i de piles. 

El municipi compta a més amb una deixalleria municipal i punts verds. 

L’Ajuntament va engegar a mitjans de 2018 un nou model individualitzat de recollida de 

residus que unifica sota una única empresa la prestació dels serveis de recollida selectiva, de 

recollida de rebuig i orgànica i de recollida de poda. Així, el principal objectiu és millorar les 

xifres de reciclatge, situades entorn del 18% sobre la generació total de residus al municipi.  

A més, els nous contenidors habilitats a la via 

pública són accessibles a persones amb 

discapacitat funcional, tenen tancament 

retardant de la tapa per evitar riscos davant 

atrapaments, i boques limitants per introduir 

els residus de selectiva i així evitar que no 

s’hi llencin altres residus que no 

corresponguin. 

Des de l’Ajuntament s’ha impulsat la 

campanya “Amb els residus Masquefa ho fa 

bé”, que explica quins residus han d’anar a 

cadascun dels contenidors habilitats. 

A les licitacions dels serveis de recollida de residus es demana a l’empresa licitadora que en la 

seva oferta proposi sistemes que permetin reduir, durant l’execució del servei contractat i de 

tots els treballs relacionats amb el mateix, la producció de contaminants, minimitzar la 
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contaminació acústica i odorífera i reduir els consums d’aigua i energia de maquinària i 

instal·lacions. 

L’ajuntament- i aquesta és una iniciativa pionera a nivell municipal- ofereix gratuïtament el 

servei de buidatges de fosses sèptiques.  

 

Reducció d´emissions a l’atmosfera i sorolls 

Amb la redacció del PAES al 2014 es va realitzar una diagnosi, mesura de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle (CO2) i es va elaborar un Inventari d’emissions de CO2 del municipi. 

També es disposa d’un programari específic (SIE), per tal de disposar de dades sobre les 

emissions de CO2 a efectes del consum energètic. 

A les dependències i vehicles municipals s´utilitzen energies 100% renovables. D’altra bada, 

s’han substituït totes aquelles bombetes de vapor de mercuri, altament contaminant, per 

lluminària LED. 

 

 

Punts Forts 

� Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES). 

� Compra agregada d’energia 100% verda. 

� Aigua pluvial emmagatzemada pel reg i repartiment d’economitzadors d’aigua domèstics. 

� Manual de bones pràctiques ambientals per aplicar a les oficines i instal·lacions de 

l’Ajuntament. 

� Treballant en l’elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus. 

� Ús de productes certificats amb etiqueta ecològica. 

� Recollida selectiva, reciclatge, recollida de voluminosos.  

� Nou model individualitzat de recollida de residus. 

� Contenidors habilitats a la via pública són accessibles a persones amb discapacitat funcional. 

� Campanya de conscienciació ciutadana “Amb els residus Masquefa ho fa bé”. 

� Incorporació de criteris de sostenibilitat en les licitacions de la recollida de residus. 

� Servei municipal de buidatge de fosses sèptiques.  

� Mesura de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2) i Inventari d’emissions de CO2 del 

municipi. 

� Substitució de bombetes de vapor de mercuri per lluminària LED. 
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Oportunitats de millora 

� Portar a terme totes les accions que inclou el PAES i que encara no s’han executat, i avaluar-les. 

Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

� Incorporar per sistema, sempre i quan sigui possible, mesures mediambientals i eficiència 

energètica en els plecs de les licitacions. 

� Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els edificis públics de nova creació. 

� Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els edificis d’obra privada, per exemple a través 

de l’atorgament de subvencions en matèria energètica. 

� Elaborar Manuals de bones pràctiques ambientals dirigits a la ciutadania i a les empreses del 

municipi. 

� Realitzar iniciatives i accions de sensibilització del consum energètic cap a la ciutadania. 

� Implicar a la ciutadania a través de tallers i enquestes per debatre el futur energètic. 

Ús productes ecològics/no tòxics 

� Protocol·litzar la compra i l’ús de productes ecològics o no tòxics a l’Ajuntament . 

 

3.5.3. Sensibilització ambiental 

L'objectiu de la sensibilització ambiental és fomentar la coresponsabilitat ciutadana en la 

preservació i millora de l’entorn, fent un ús responsable dels recursos naturals, reduint els 

residus i fomentant el reciclatge.  

Difusió, comunicació i educació ambiental 

 

En aquest àmbit el PAES aposta per la difusió de la informació ambiental de Masquefa al 

conjunt de la població i per l’impuls del Programa Escoles Verdes. 

Tot i que existeix un programa específic, l’Ajuntament treballa per la sensibilització en matèria 

ambiental amb la realització de diferents accions aïllades i puntuals.  

El municipi celebra el Dia Internacional del Medi Ambient i la Setmana de l’Energia, celebrant 

activitats per sensibilitzar i conscienciar la població des d’una vessant lúdica i amena. Impulsa 

també les sortides “Coneix el teu entorn” per diferents indrets del municipi i tallers 

d’educació ambiental i reciclatge a les escoles. 

Anualment Masquefa realitza la plantada d’alzines al Bosc dels Infants. L'activitat consisteix 

en la plantada al Bosc dels Infants (polígon industrial La Pedrosa) de les alzines que 

l'Ajuntament entregarà el mateix dia a les famílies del municipi com a regal pel naixement dels 

seus fills. L'Ajuntament va començar aquest projecte l'any 2010 i des d'aleshores ha regalat, 
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cada any, alzines als nadons nascuts l'any anterior per plantar-les en aquesta zona verda. Amb 

aquesta iniciativa, Masquefa amplia el principal pulmó verd del poble, alhora que sensibilitza 

els infants de la importància de preservar l'entorn natural i el medi ambient. 

La licitació per la gestió dels serveis públics de deixalleria incorporen com a criteri avaluable 

que les empreses licitadores afegeixin en el projecte tècnic una oferta de campanya anual 

d'informació i sensibilització, convenientment justificada, per fomentar l'ús de la deixalleria, 

que compleixi amb tres requisits: 

 

- Promoure l'ús de la deixalleria. 

- Estar dirigida tant a la població en general, i en especial als escolars, com a als 

comerços i als petits tallers i petites indústries. 

- Preveure visites guiades a la deixalleria (escoles, instituts, entitats, associacions de 

veïns o de particulars que ho sol·licitin), prèvia conformitat de l'Ajuntament. 

 

Pel que fa a la sensibilització ambiental del teixit empresarial, l’Ajuntament està treballant en 

una futura bonificació dirigida a aquells comerços que fomentin el reciclatge i la gestió de 

residus. A més, comptaran amb la figura d’un educador ambiental que fomentarà la recollida 

de la fracció orgànica en comerços del municipi com verduleries, fruiteries, bars, restaurants... 

 

Properament al web municipal es podran veure les dades mediambientals de la gestió 

municipal. D’aquesta manera la ciutadania podrà accedir a les dades sobre la recollida 

selectiva, la gestió de residus, tones recollides...  

 

En aquest sentit, l’Ajuntament fa una fotografia dels residus que apareixen a la via pública 

per després compartir-la a través de les xarxes socials i denunciar la situació. Compten també 

amb un número de WhatsApp a disposició de la ciutadania per a comunicar possibles 

incidències a la via pública relacionades amb el medi ambient, amb la finalitat de recollir dades 

per poder establir un mapa a nivell municipal d’aquestes incidències. 

 

A l’Ajuntament existeixen exempcions, bonificacions i reduccions  de la taxa d’escombraries 

dirigides a la ciutadania que queden recollides en una ordenança fiscal  i que van des de les 

exempcions de la taxa a aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no 

superen el salari mínim interprofessional; passant per les bonificacions dels habitatges amb 

resident que acreditin la condició de pensionistes per invalidesa absoluta o per disminució 

física, psíquica o sensorial; o una reducció de la taxa del 10% per aquells usuaris de la 

deixalleria a partir de 6 entrades a anuals a la deixalleria i fins a 11, i pels que fan més de 12 

entrades anuals la reducció és del 15%. 
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Punts Forts 

� Impuls d’accions de sensibilització al voltant del medi ambient i la protecció de l’entorn. 

� Incorporació a les licitacions com a criteri avaluable que les empreses realitzin una campanya 

d’informació i sensibilització per fomentar l’ús de la deixalleria. 

� Intenció d’oferir bonificacions a aquells comerços sensibilitzats amb la cura del medi ambient. 

� Educador ambiental que fomentarà la recollida de la fracció orgànica. 

� Les dades ambientals de la gestió municipal es publicaran al web. 

� Difusió a xarxes socials dels residus que apareixen a la via pública (foto) i número de WhatsApp 

a disposició de la ciutadania per comunicar incidències ambientals a la via pública. 

� Exempcions, bonificacions i reduccions  de la taxa d’escombraries. 

 

Oportunitats de millora 
Difusió, comunicació i educació ambiental 

� Elaborar un programa específic de sensibilització en matèria ambiental per a la ciutadania. 

� Elaborar una memòria de sostenibilitat, amb indicadors i objectius de futur. 

� Assegurar que es comuniquen les dades mediambientals de la gestió municipal a la ciutadania.  

 

 

3.5.4. Mobilitat sostenible 

Els municipis han de promoure el desenvolupament d’una planificació urbana i de mobilitat 

sostenible amb els objectius d’aconseguir, per una banda, la major eficiència ambiental i 

energètica, optimitzant la utilització dels recursos i minimitzant les seves emissions, i per 

l’altra,  fomentar i augmentar els nivells de cohesió social i qualitat de vida dels seus habitants.  

 

Mobilitat sostenible 

En aquest àmbit, el PAM incorpora les següents accions ja finalitzades: 

- Desenvolupar un Pla de Mobilitat Urbana, que inclou diferents actuacions arreu del 

municipi per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i que millori la 

qualitat de vida de les persones, la integració social i territorial i l’accessibilitat. 

- Instal·lar nous passos elevats de vianants i altres elements de seguretat per pacificar el 

trànsit i garantir la seguretat viària. 

- Vetllar per tenir les infraestructures de comunicació que mereix Masquefa, sense cedir 

en la reivindicació de millores urgents a la carretera B-224 per garantir-hi la seguretat i 

la mobilitat i el seu desdoblament, i seguir pressionant per tenir un calendari 

d’execució del Quart Cinturó. 
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I d’altres que s’han iniciat i no han finalitzat: 

- Fer un itinerari per a vianants entre El Maset i Can Quiseró que completi la connexió 

entre els dos nuclis. 

O que s’han d’iniciar: 

- Fer un passeig entre el carrer Pujades i la via del tren. 

 

El PAES introdueix 15 accions en l’àmbit de la mobilitat sostenible que responen als objectius 

de millorar els espais urbans per a la mobilitat a peu i en bicicleta, pacificar el trànsit i 

sensibilitzar envers una mobilitat sostenible. 

L’any 2013, l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona va redactar el Pla de 

Mobilitat Urbana que defineix les es línies estratègiques per aconseguir un model de mobilitat 

a la vila que sigui més sostenible i segur, que millori la qualitat de vida de les persones, la 

integració social i territorial i l’accessibilitat, i redueixi els impactes negatius del transport. 

L’estudi de mobilitat realitzat compta amb 40 actuacions i apunta com a línies estratègiques 

donar prioritat al vianant, fomentar l’ús del transport públic, millorar la circulació de vehicles, 

afavorir altres mitjans de transport alternatius, organitzar l’espai per a l’aparcament en 

superfície i crear noves places d’aparcament on sigui necessari. Altres objectius del Pla de 

Mobilitat Urbana són aconseguir una distribució de mercaderies àgil, i una càrrega i descàrrega 

ordenada, fomentar la disciplina circulatòria, millorar la seguretat vial, aconseguir una 

mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, i potenciar la formació i la informació. 

El Pla de Mobilitat Urbana requereix de la implicació dels veïns, les associacions, els comerços, 

les escoles, i la resta de col·lectius relacionats amb la mobilitat, és per això que van realitzar-se 

diferents processos participatius per aporta i dees, visions i percepcions sobre la situació actual 

en aquest àmbit i definir les mesures per millorar la mobilitat urbana a Masquefa. 

L’Ajuntament de Masquefa ha dut a terme un projecte de construcció d’un passeig per a 

vianants que ha unit el centre urbà de la població amb les diferents urbanitzacions properes i 

que formen part del municipi. Aquest ha repercutit beneficiosament a Masquefa donat que es 

garanteix la seguretat dels veïns que no han de transitar pels marges de la carretera, es 

promou la mobilitat sostenible a peu, i a més ha ajudat al comerç de proximitat. El projecte 

encara passarà per una altra fase per arribar a tots els nuclis de la població.  

A més, Masquefa forma part de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), amb 

qui han col·laborat per la realització d’un estudi de viabilitat de transport públic entre el casc 

urbà i les urbanitzacions.  

La flota municipal compta amb un vehicle elèctric. 
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Punts Forts 

� Redacció del Pla de Mobilitat Urbana. 

� Projecte de construcció d’un passeig per a vianants per unir el centre urbà de la població amb 

les diferents urbanitzacions. 

� Participació en l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). 

� Flota municipal amb un vehicle elèctric. 

 

Oportunitats de millora 
Mobilitat sostenible 

� Realitzar campanyes de sensibilització i foment de la mobilitat sostenible dirigides a la 

ciutadania. 

� Fomentar l’ús del vehicle elèctric del que disposa l’Ajuntament entre la plantilla de l’ens. 
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4. Resum punts forts i oportunitats de millora 
 

A continuació, es resumeixen els punts forts i àrees de millora de les cinc dimensions, detallats 

en la present diagnosi. 

PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA 

3.1.      DIMENSIÓ BON GOVERN 

3.1.1. BON GOVERN I ÈTICA 

� Equip de govern amb un clar lideratge i 
compromís en la integració de la responsabilitat 
social en la gestió i estratègia de l’ajuntament.  

� Existència d’un Pla d’Acció Municipal per a 
marcar l’estratègia i full de ruta de l’Ajuntament. 

� Pressupost municipal destinat majoritàriament a 
polítiques socials, econòmiques i 
mediambientals. 

� Codi de conducta dels alts càrrecs dels alts 
càrrecs de l’Ajuntament. 

� Adhesió de l’Ajuntament a diverses xarxes de 
promoció del Bon Govern. 

Lideratge i estratègia  
� Elaborar una política de responsabilitat social 

(integrant aspectes econòmics, socials i 
ambientals). 

� Designar una persona responsable per a la 
coordinació i el treball transversal de les 
polítiques de responsabilitat social. 

� Presentar-se a premis o distincions en aspectes 
d´RSC, ètica i bon govern, fent especial incidència 
en la inclusió social.  

 

Ètica i responsabilitat 
� Comunicar els compromisos en gestió d´ètica 

pública establerts, interna i externament. 
� Aprovar o adherir-se a un Codi ètic per a la 

plantilla de l’Ajuntament.  
� Realitzar formació sobre el Codi de conducta dels 

alts càrrecs i del Codi ètic amb l’objectiu de 
sensibilitzar a la plantilla i a l’equip de govern. 

� Establir mesures específiques per a combatre la 
corrupció, implementant un sistema de denúncia 
i investigació dels possibles casos, garantint la 
confidencialitat de la persona denunciant.  

3.1.2. GESTIÓ RESPONSABLE: PRESTACIÓ DE SERVEIS I TRÀMITS 

� Alt grau d’implicació en el foment de 
l’administració electrònica.  

� Premis relacionats amb l’administració 
electrònica i l’accessibilitat. 

� Renovació de la web municipal per a fomentar 
l’administració electrònica.  

� Gestor d’expedients per a treballar de manera 
interna, evitant el malbaratament de material. 

� Possibilitat de realitzar tràmits i instàncies 
electrònicament. 

� Manuals de funcionament dels diferents tràmits 
electrònics.   

� Existència del servei Masquef@ula per a garantir 
el dret i l’accés a les TIC a tothom. 

� Futura formació en tràmits electrònics a totes les 
persones administratives de l’Ajuntament. 

� Figura de la coordinadora a l’Ajuntament pel 
foment del treball transversal. 

� Existència de mecanismes per recollir 
suggeriments i donar resposta a la ciutadania. 

� Incorporació de clàusules socials i/o 
mediambientals en alguns plecs de contractació 

. 

Dades obertes i tràmits electrònics 
� Incrementar els recursos per donar suport en 

l’administració electrònica de l’ens. 
 
Gestió eficaç i eficient 
� Implementar un procediment pel foment del 

treball transversal entre departaments (reunions, 
comissions tècniques, seguiment d’indicadors 
d’impacte, ...).  

� Elaborar les cartes de serveis informant dels 
compromisos, terminis i nivells de servei 
garantits, tal i com estableix la normativa.  

� Iniciar el camí per a la implantació un sistema 
d´avaluació de la qualitat dels serveis municipals 
a través per exemple d’enquestes de satisfacció a 
les persones usuàries com a prova pilot.  

� Seguiment i anàlisi de les peticions d’informació, 
queixes i suggeriments rebudes via web 
municipal i Portal de Transparència.  
 

Compra pública responsable: clàusules socials i 
ambientals 
� Elaborar una política de compra municipal que 

contempli la incorporació de clàusules d’RSC en 
la contractació d’empreses proveïdores o 
adherir-se a alguna ja existent. 

� Dur a terme formació als responsables tècnics 
per a la introducció de clàusules socials en la 
selecció de les empreses proveïdores dels seus 
àmbits competencials.  
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3.1.3. TRANSPARÈNCIA 

� Portals de transparència actualitzats amb 
periodicitat. 

� Reunions entre el departament de TIC i la 
Secretaria i auditoria interna per a verificar el 
nivell d’actualització del Portal de transparència. 

� Procés intern de publicació de la informació.  
� Formació especialitzada i manual d’ús per a 

tècnics responsables de penjar la informació. 

Transparència i rendició de comptes 
� Aconseguir que l’Ajuntament torni a ser reconegut 

amb el segell InfoParticipa. 

3.1.4. DIÀLEG I PARTICIPACIÓ AMB LES PARTS INTERESSADES 

� Actualització del Pla de comunicació de 
l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.  

� Múltiples accions de diàleg i comunicació amb les 
parts interessades.  

� Impuls de les “Trobades amb l’Alcalde” un espai 
mensual destinat als veïns i veïnes.  

� Establiment de sinèrgies amb diferents agents del 
territori.  

� Foment de la participació ciutadana en la presa 
de decisions: procés participatiu d’una partida 
del pressupost municipal de 100.000€. 

Comunicació, diàleg i participació 
� Introducció d’aspectes ètics i de responsabilitat 

social en la definició del nou Pla de comunicació. 
� Identificació formal de les parts interessades, de 

les seves necessitats i expectatives. 
� Valorar la possibilitat de recuperar el Consell 

Municipal de Participació i Convivència com a  
òrgan de participació ciutadana. 

� Avaluar el procés participatiu posat en marxa per 
a poder identificar els perfils dels participants, 
les seves necessitats i les possibilitats de 
mobilització i participació i assegurar-ne la seva 
eficàcia. 
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PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA 

3.2.      DIMENSIÓ LABORAL 

3.2.1.   CONDICIONS LABORALS RESPONSABLES 

� Realització d’avaluacions del personal de 
l’Ajuntament. 

� Existència de mesures i polítiques de conciliació 
de la vida laboral i familiar.  

� Comitè de Seguretat i Salut Laboral. 
� Previsió de dur a terme un estudi psicosocial de 

la plantilla. 
� Protocol d’actuació en cas d’assetjament 

psicològic, sexual i per raó de gènere a la feina. 
� Priorització de la contractació de col·lectius en 

situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social 
via plans d’ocupació. 

� Alt grau de sensibilització respecte a la integració 
i la gestió de la diversitat dins de l’organització.   

� Projecte Adapta, en col•laboració amb la 
Diputació de Barcelona: estudi per identificar 
llocs de treball de l’Ajuntament de Masquefa 
susceptibles d’incorporar persones amb 
discapacitat. 

Contractacions i condicions laborals responsables 
� Seguir treballant per augmentar i consolidar la 

plantilla i rebaixar el nivell de saturació de tasques en 

alguns departaments.  

 
Conciliació i flexibilitat 
� Portar a terme de manera periòdica una anàlisi 

del grau de percepció i gaudiment per part de la 
plantilla de les mesures de conciliació 
disponibles, amb la finalitat d’identificar 
oportunitats de millora en aquest àmbit.  
 

Clima laboral 
� Dur a terme una anàlisi del clima laboral on s´analitzi 

en profunditat la satisfacció dels empleats públics. 

 
Seguretat i salut 
� Portar a terme accions de promoció de la salut 

entre la plantilla. 
� Convocatòria periòdica del Comitè de Seguretat i 

Salut.  
� Revisió de les instal·lacions municipals- 

principalment les relatives a la brigada.  
 

Comunicació interna i participació 
� Portar a terme més accions de comunicació 

interna amb la plantilla i millorar-ne els canals. 
� Crear una intranet que faciliti la comunicació 

amb la plantilla, on es publiqui informació del seu 
interès i amb informació personalitzada, com per 
exemple dies de vacances gaudits, dies 
d’assumptes propis... 

� Dur a terme tallers de diàleg amb la plantilla per 
conèixer les seves necessitats i expectatives i 
implementar mesures que hi donin resposta. 

� Situar la Comissió paritària com un òrgan 
interlocutor amb la plantilla, establint un 
calendari formal de reunions per a tractar tots els 
aspectes que guarden relació amb el personal de 
l’ajuntament.  

3.2.2.  DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I FORMACIÓ 

� Formació a la plantilla i desenvolupament de 
noves competències relacionades amb el lloc de 
treball.  

Formació i desenvolupament professional 
� Elaborar un Pla de formació i/o desenvolupament 

professional- o itineraris formatius- per assegurar 
que les necessitats formatives de la plantilla 
siguin cobertes, amb prèvia convocatòria de la 
Comissió de Formació.  

� Fomentar la participació de la plantilla en la 
proposta d’accions formatives a contemplar en el 
Pla de formació anual. 

 
Sensibilització de la plantilla 
� Impulsar campanyes de sensibilització en ètica, bon 

govern, RSC, drets humans i aspectes ambientals 

mitjançant tallers de formació, xerrades o sessions de 

treball.  
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3.2.3. SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT 

� Experiència passada de l’Ajuntament en la 
participació en accions solidàries puntuals. 

Voluntariat corporatiu 
� Promoure el voluntariat oferint informació sobre 

diverses entitats a les quals la plantilla s’hi pugui 
adreçar directament. 

� Promoure l’acció social dels treballadors a través 
de microdonacions, arrodoniments de nòmina, 
teaming... 
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PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA 

3.3.      DIMENSIÓ ECONÒMICA 

3.3.1.   PROMOCIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE 

� L’Ajuntament treballa per fomentar la compra de 
proximitat i el comerç local.  

� L’Ajuntament ofereix múltiples serveis- 
orientació, formació, acompanyament-  en 
l’àmbit de de promoció de l’ocupació al municipi. 

� Línia de subvencions per a empreses i entitats 
sense ànim de lucre del municipi  pel foment de 
la responsabilitat social i la contractació de 
persones en situació d’atur. 

� Formació a persones en atur o en situació de 
vulnerabilitat adequada a les necessitats del 
mercat de treball. 

� Elevat índex d’inserció de les persones 
participants un cop acabada la formació. 

� Servei d’assessorament a empreses, 
emprenedors i viver. 

� Taula de Dinamització Socioeconòmica com 
organisme per potenciar les polítiques de 
promoció econòmica del municipi. 

� Programa Dóna’t una oportunitat en 
col·laboració amb les empreses del territori com 
a part de la seva RSC. 

� Interès en incorporar aspectes de responsabilitat 
social en l’assessorament de les empreses i les 
persones emprenedores del territori. 

� Formació interna en Economia Social i Solidària. 

Comerç de proximitat 
� Elaborar un programa específic per promocionar, 

apoderar i enfortir el comerç de proximitat, 
estructurant les accions que ja es duen a terme i 
avaluant-les. 
 

Promoció de l’ocupació 
� Integrar a nivell transversal de l’Ajuntament el 

treball amb les persones en situació d’atur del 
municipi per generar projectes de foment de la 
contractació en totes les àrees.  

� Seguir avançant en els programes de 
requalificació professionals de les persones en 
situació d’atur i vulnerabilitat, creant ocupació al 
municipi amb la captació de noves empreses i 
adequant els plans d’ocupació als perfils 
d’aturats. 
 

Responsabilitat social empresarial 
� Seguir impulsant línies d’ajuts a la contractació 

de col·lectius vulnerables, implantant un sistema 
de seguiment i avaluació del programa.   

� Fomentar la Responsabilitat social entre les 
empreses del territori, tant pel petit comerç- a 
través per exemple de píndoles formatives, 
sessions participatives-  com per les empreses 
més grans que s’instal·len en el municipi. 

� Treballar per captar noves empreses que vulguin 
instal·lar-se en el municipi i ho facin seguin 
criteris de responsabilitat social. 

� Incorporar l’RSC en l’assessorament de les 
empreses i les persones emprenedores del 
territori.  

� Seguir estudiant i treballant a nivell intern per a 
articular una línia de treball municipal pel foment 
de l’economia social i solidària.  
 

3.3.2. TURISME SOSTENIBLE 

� L’Ajuntament desenvolupa accions pel foment 
del turisme sostenible i ha establert 
col·laboracions per avançar en aquesta direcció. 

� Col·laboració en projectes de turisme sostenible 
a nivell comarcal. 

Turisme sostenible 
� Elaborar un Pla estratègic de turisme, de manera 

participativa i tenint la sostenibilitat com a eix 
vertebrador i aprofitant la singularitat del CRARC. 
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PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA 

3.4.      DIMENSIÓ SOCIAL 

3.4.1.INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

� Alt compromís polític i treball actiu per la 
integració i la cohesió social dels diferents 
col·lectius presents en el municipi. 

� Impuls i desenvolupament municipal d’ajuts 
econòmics, prestacions d’urgència social i 
subvencions. 

� Ampli teixit associatiu molt actiu en el municipi. 
� Elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència 

per la protecció d’aquest col·lectiu. 
� Xarxa Municipal d’infància i Adolescència i impuls 

de projectes per a la protecció dels infants i 
adolescents. 

� Elaboració del Pla de Joventut i ampli ventall de 
serveis dirigit al jovent del municipi. 

� Treball pel foment del dret de l’habitatge a través 
del Consell Comarcal de l’Anoia. 

� Auditories i intervenció als habitatges en situació 
de pobresa energètica. 

� Projecte “Masquefa sense fils” com aposta per 
garantir la connexió a internet de tota la 
ciutadania. 

� Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) i servei de 
dispositius de teleassistència així com un Centre 
de Dia. 

� Realització d’activitats per a les persones grans i 
posada en valor de l’envelliment actiu. 

� Treball coordinat amb el  Consell Comarcal de 
l’Anoia per a la integració i l’atenció a la diversitat 
(SAIM). 

� Centre Tecnològic Comunitari (CTC) com espai 
referent en l’accessibilitat de persones amb 
discapacitat. 

� Impuls de “Projecte Singulars” per la inserció 
laboral de joves amb discapacitats psíquiques o 
necessitats educatives especials. 

� Adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat del Consell 
Comarcal de l’Anoia i impuls d’accions per la 
igualtat de gènere. 

� Participació en el II Pla d’Igualtat de Gènere de la 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena pels anys 
2016-2019. 

� Suport públic al col·lectiu LGTBI amb 
l’organització d’un acte reivindicatiu amb motiu 
del Dia per a l’Alliberament de lesbianes, gais, 
trans, bisexuals i intersexuals. 

� Treball actiu per a l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques a tots els edificis públics i als 
carrers i espais del municipi. 

Integració i cohesió social 
� Elaborar un Pla de convivència que treballi per 

afavorir la convivència, la integració i la cohesió 
social en el municipi, amb la col•laboració del 
Consell Municipal de Participació i Convivència a 
Masquefa.  

� Fomentar de manera activa el teixit associatiu i 
col·laborar amb les entitats i associacions del 
municipi per identificar les necessitats de la 
població. 

� Garantir la capacitat pressupostària per a 
continuar avançant amb els programes d’ajuts 
econòmics i prestacions d’urgència social i 
assegurar que es cobreixen les necessitats 
bàsiques de la població del municipi. 

� Construir indicadors per a poder mesurar les 
diferents accions que es duen a terme i elaborar 
memòries d’activitat de l´àrea social. 

 
Igualtat i atenció a la diversitat 
� Realitzar formació i/o activitats de sensibilització 

en temes de igualtat, diversitat, cooperació, drets 
humans, entre d’altres, a la ciutadania. 

3.4.2. SALUT I QUALITAT DE VIDA 

� Pla de Salut en procés d’actualització. 

� Impuls d’activitats per la promoció d’hàbits 

saludables entre la ciutadania. 

� Impuls i col·laboració d’activitats de foment de 

l’esport. 

� Impuls d’accions de sensibilització sobre el consum 

responsable. 

Hàbits saludables 
� Continuar portant a terme activitats per a la 

prevenció i la promoció de la salut cap a la 
ciutadania amb l’elaboració d’un programa 
detallat d’accions. 
 

Consum responsable 
� Continuar impulsant i fomentant un model de 

consum responsable que incorpori mesures de 

formació i sensibilització a la ciutadania de manera 

periòdica. 
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3.4.3. SOLIDARITAT 

� Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa 
per ajudar a les persones necessitades o amb 
demandes socials. 

� Impuls d’accions de voluntariat i solidaritat. 
� Col·laboració en campanyes d’emergència 

internacional de manera puntual. 
 
 
 

Cooperació al desenvolupament i accions solidàries 
� Recollir dades dels projectes de voluntariat que 

s’estan realitzant i amb els que s’està 
col·laborant. 

� Col·laborar amb el Grup de Voluntaris de 
Masquefa per a realitzar jornades de divulgació i 
sensibilització al voltant del voluntariat. 

� Participar de manera activa i periòdica en 
campanyes solidàries de cooperació 
internacional. 
 

3.4.4. CULTURA I EDUCACIÓ 

� L’educació i la cultura es plantegen com una 
aposta estratègica de l’Ajuntament.  

� Ampli ventall d’oferta cultural per a tota la 
ciutadania.  

� Programes d’acompanyament a l’escolaritat 
consolidats.  

� Formació dirigida a persones adultes de 
Masquefa. 

� Escola de mares i pares i proposta formativa 
sobre temàtiques relacionades amb l’educació i 
la criança dels fills.  

� Ajudes per la realització d’estudis postobligatoris. 
 

Foment de la cultura i l’educació 
� Introduir indicadors de seguiment i avaluació per 

continuar reforçant i avançant en el foment de 
l’educació i la cultura. 
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PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA 

3.5.      DIMENSIÓ AMBIENTAL 

3.5.1. MEDI NATURAL 

� Realització d’una campanya de vigilància i 
informació contra incendis forestals. 

� Participació en la Comissió de seguiment de 
l’abocador de Can Mata. 

� Itineraris de natura. 
� Manteniment dels camins rurals, la neteja viaria i 

el manteniment i millora de la via pública. 
� Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 

Catalunya (CRARC) com a major exponent de la 
protecció d’amfibis i rèptils. 

� Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
� Programa d’Arranjament d’Habitatges. 
� Participació en el projecte Euronet 50/50. 

Territori i paisatge 
� Crear horts urbans en col·laboració amb la 

ciutadania. 
� Fer campanyes de difusió de les iniciatives i 

accions que es duen a terme. 
� Continuar vigilant i reduint l’impacte de 

l’abocador sobre l’entorn natural, el paisatge i el 
turisme. 
 

Biodiversitat 
� Elaborar programes específics per la protecció de 

la flora i la fauna del territori. 
 

Planificació urbanística i del verd urbà 
� Treballar de manera coordinada a nivell intern 

de l’ajuntament per incorporar aspectes 
ambientals en la planificació urbanística.  

3.5.2. GESTIÓ AMBIENTAL SOSTENIBLE 

� Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES). 
� Compra agregada d’energia 100% verda. 
� Aigua pluvial emmagatzemada pel reg i 

repartiment d’economitzadors d’aigua 
domèstics. 

� Manual de bones pràctiques ambientals per 
aplicar a les oficines i instal·lacions de 
l’Ajuntament. 

� Treballant en l’elaboració del Pla Local de 
Prevenció de Residus. 

� Ús de productes certificats amb etiqueta 
ecològica. 

� Recollida selectiva, reciclatge, recollida de 
voluminosos.  

� Nou model individualitzat de recollida de residus. 
� Contenidors habilitats a la via pública són 

accessibles a persones amb discapacitat 
funcional. 

� Campanya de conscienciació ciutadana “Amb els 
residus Masquefa ho fa bé”. 

� Incorporació de criteris de sostenibilitat en les 
licitacions de la recollida de residus. 

� Servei municipal de buidatge de fosses sèptiques.  
� Mesura de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (CO2) i Inventari d’emissions de CO2 
del municipi. 

� Substitució de bombetes de vapor de mercuri per 
lluminària LED. 

� Portar a terme totes les accions que inclou el 
PAES i que encara no s’han executat, i avaluar-
les. 

 
Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 
� Incorporar per sistema, sempre i quan sigui 

possible, mesures mediambientals i eficiència 
energètica en els plecs de les licitacions. 

� Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els 
edificis públics de nova creació. 

� Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els 
edificis d’obra privada, per exemple a través de 
l’atorgament de subvencions en matèria 
energètica. 

� Elaborar Manuals de bones pràctiques 
ambientals dirigits a la ciutadania i a les 
empreses del municipi. 

� Realitzar iniciatives i accions de sensibilització del 
consum energètic cap a la ciutadania. 

� Implicar a la ciutadania a través de tallers i 
enquestes per debatre el futur energètic. 

 
Ús productes ecològics/no tòxics 
� Protocol·litzar la compra i l’ús de productes 

ecològics o no tòxics a l’Ajuntament. 

3.5.3. SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

� Impuls d’accions de sensibilització al voltant del medi 

ambient i la protecció de l’entorn. 

� Incorporació a les licitacions com a criteri avaluable 

que les empreses realitzin una campanya 

d’informació i sensibilització per fomentar l’ús de la 

deixalleria. 

� Intenció d’oferir bonificacions a aquells comerços 

sensibilitzats amb la cura del medi ambient. 

� Educador ambiental que fomentarà la recollida de la 

fracció orgànica. 

� Les dades ambientals de la gestió municipal es 

publicaran al web. 

� Difusió a xarxes socials dels residus que apareixen a 

Difusió, comunicació i educació ambiental 
� Elaborar un programa específic de sensibilització 

en matèria ambiental per a la ciutadania. 
� Elaborar una memòria de sostenibilitat, amb 

indicadors i objectius de futur. 
� Assegurar que es comuniquen les dades 

mediambientals de la gestió municipal a la 
ciutadania.  
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la via pública (foto) i número de WhatsApp a 

disposició de la ciutadania per comunicar incidències 

ambientals a la via pública. 

� Exempcions, bonificacions i reduccions  de la taxa 

d’escombraries. 

3.5.4. MOBILITAT SOSTENIBLE 

� Redacció del Pla de Mobilitat Urbana. 

� Projecte de construcció d’un passeig per a vianants 

per unir el centre urbà de la població amb les 

diferents urbanitzacions. 

� Participació en l’Agrupació de Municipis amb 

Transport Urbà (AMTU). 

� Flota municipal amb un vehicle elèctric. 

Mobilitat sostenible 
� Realitzar campanyes de sensibilització i foment 

de la mobilitat sostenible dirigides a la 
ciutadania. 

� Fomentar l’ús del vehicle elèctric del que disposa 
l’Ajuntament entre la plantilla de l’ens . 
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5. Annex  
 

Annex I Recull de bones pràctiques en RSC de l´Ajuntament de Masquefa relacionades 

amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible.  
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Pla d’Acció Municipal (PAM) 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Bon govern i  ètica 

Temàtica d’RSC: Lideratge i estratègia 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament  ha elaborat un Pla d’Acció Municipal per recollir les línies estratègiques i les 

bases de treball pel mandat 2015-2019. 

Els aspectes ètics i socials que incorpora el document estan estretament relacionats amb la 

responsabilitat social. Els àmbits en els que incideix el PAM són els següents: 

- Qualitat de vida i benestar 

- Inclusió social 

- Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

- Educació, valors i solidaritat 

- Cultura i patrimoni 

- Salut i esport 

- Sostenibilitat i medi ambient 

- Territori i mobilitat 

- Entitats i associacions 

- Participació i transparència 

 
En l’àmbit de participació i transparència el PAM proposa emprendre totes les accions 
possibles per garantir la transparència de l’activitat pública, l’accés a la informació, el govern 
obert, el foment de la participació ciutadana, i l’aplicació dels principis i les obligacions de bon 
govern. 

Àmbit del Pla de mandat 
Participació i transparència 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Economia, Hisenda i Governació 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web de l’Ajuntament 
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Premis a l’administració electrònica i l’accessibilitat  

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Bon govern i ètica 

Temàtica d’RSC: Lideratge i estratègia 

Abast: intern i extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 

L’Ajuntament de Masquefa ha rebut premis relacionats amb l’administració electrònica, com 
el premi Innova al projecte Masquefa Sense Fils concedit per la Diputació de Barcelona l’any 
2009. Aquests guardons que volen posar en valor la comunicació local i el seu paper de 
dinamització  territorial i de creació de sentiments de pertinença.  

També el premi Administració Oberta en la categoria entre 5.001 i 20.000 habitants en 
reconeixement a la implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica oferts a la 
ciutadania i a les empreses (el tercer premi l’any 2015 i el primer premi l’any 2018). Els 
premis els atorga el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en base a uns 
indicadors, analitzant les webs dels ens locals i l’ús dels serveis del Consorci AOC. El seu 
objectiu és valorar i reconèixer la implantació i ús dels serveis d’Administració electrònica als 
ajuntaments catalans. 

A més, l’any 2013 van rebre el premi estatal d’Accessibilitat Universal pel projecte “CTC 
Accessible” concedit per la Fundació Discapacitados Físicos de Aragón. 

Àmbit del Pla de mandat 
Participació i transparència 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Economia, Hisenda i Governació 

Àrea d’Atenció a les Persones (Comunicacions, Tecnologies de la Informació i Comunicació) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web de l’Ajuntament, serveis del consorci 

AOC 
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Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament  

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral   econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Bon govern i ètica 

Temàtica d’RSC: Ètica i responsabilitat 

Abast: intern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament disposa d’un Codi de conducta dels alts càrrecs que va ser aprovat pel Ple 

Municipal, donant així compliment a la llei 19/ 2014 de 29 de desembre de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern- Article 55: elaboració del codi de conducta dels 

alts càrrecs de l’Administració local-. 

Els valors que articulen el Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la 

transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb la ciutadania de Masquefa. 
 

El document estableix els principis ètics i regles de conducta que han de respectar els alts 

càrrecs de l’Ajuntament de Masquefa així com les conseqüències de l’incompliment dels 

principis ètics i regles de conducta que s’hi estableixen. 

Àmbit del Pla de mandat 
Participació i transparència 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Economia, Hisenda i Governació 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 alts càrrecs de l’Ajuntament Document del Codi de Conducta i difusió 

d’aquest 
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Servei municipal Masquef@ula 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió Responsable: Prestació de Serveis i Tràmits 

Temàtica d’RSC: Dades obertes i tràmits electrònics 

Abast: intern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 

Amb el servei Masquef@ula, on els usuaris (persones, empreses i entitats) poden realitzar les 

seves consultes sobre l’administració electrònica i rebre suport d’una persona dinamitzadora 

TIC. 

Masquef@ula és un telecentre públic, en funcionament des de l’any 2001, que va néixer 

gràcies a la implicació d’un grup de persones de Masquefa motivades per les TIC, la 

col·laboració d’empreses de la vila i el lideratge de l’ajuntament. 

L’objectiu de Masquef@ula és garantir el dret i l’accés a les TIC a tothom i minimitzar les 

conseqüències de l’analfabetització digital. 

Masquef@ula disposa d’un espai de lliure navegació i de tres aules d’informàtica. Ofereix 

serveis de connexió a internet, reprografia, cessió de material TIC, etc. per a persones, 

empreses i entitats. 

En els seus inicis a l’any 2002, va ser guardonat amb un accèssit dels premis SI-Local del 

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per donar a conèixer i 

potenciar l’aplicació de les TIC per municipis de 1.000 a 10.000 habitants. 

Masquef@ula és el centre operatiu i d’informació de Masquefa Sense Fils. 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Economia, Hisenda i Governació 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania 

 empreses 

 entitats 

Web, butlletins, correu electrònic, serveis de 

Masquef@ula 
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Mecanismes de rebuda i resolució de queixes i/o dubtes 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió Responsable: Prestació de Serveis i Tràmits 

Temàtica d’RSC: Gestió eficaç i eficient 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
El web municipal de l’Ajuntament de Masquefa incorpora recursos de proximitat per a què la 

ciutadania pugui adreçar-se a l’Ajuntament amb les seves queixes, dubtes o suggeriments: 

- Cada regidoria té web pròpia i té un formulari final per plantejar queixes, dubtes o 

suggeriments. També hi ha un apartat, “Equip”, mitjançant el qual es pot enviar un 

correu electrònic directament al departament. 

- Al menú principal, a l’apartat de comunicació, s’expliquen totes les vies d’accés per a 

comunicar-se amb l’Ajuntament i també inclou un formulari per plantejar queixes, 

dubtes o suggeriments 

- Al menú principal, hi ha un apartat per contactar directament amb l’alcalde: xarxes 

socials i correu electrònic. 

- A l’apartat d’organització apareixen tots els regidors amb el correu electrònic per a 

poder adreçar-se directament a ells. 

A través del Portal de transparència i a la Seu Electrònica també es poden fer aquest tipus de 

tràmits. 

Àmbit del Pla de mandat 
Participació i transparència 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Comunicacions, Tecnologies de la Informació i Comunicació) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania 

 empreses 

 entitats 

 associacions 

Web de l’Ajuntament, Xarxes Socials, correu 

electrònic, Portal de Transparència, Seu 

Electrònica 
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Clàusules socials i ambientals en els plecs de contractació 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió responsable: prestació de serveis i tràmits / Diàleg i participació amb les 

parts interessades / Gestió ambiental sostenible / Sensibilització ambiental 

Temàtica d’RSC: Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals / Comunicació, 

diàleg i participació / Reducció, segregació i gestió de residus /  Difusió, comunicació i eduació 

ambiental 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
Existeix un compromís polític per avançar en la compra pública responsable. En els darrers 

anys s’han anat incorporant noves clàusules en els plecs de contractació, especialment a 

nivell de sostenibilitat ambiental i contractació de persones en risc d’exclusió. 

El plec per a la contractació del servei de recollida de residus incorpora com a aspecte 

puntuable el fet de disposar d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que 

incorporin personal amb dificultats d’inclusió social i laboral o a persones amb discapacitat en 

un percentatge superior al 2% del total de la plantilla. A més, es valora positivament l’ús de 

productes amb etiqueta ecològica. 

Es demana a més a l’empresa licitadora que en la seva oferta proposi sistemes que permetin 

reduir la producció de contaminants, minimitzar la contaminació acústica i odorífera i 

reduir els consums d’aigua i energia de maquinària i instal·lacions. 

La licitació per la gestió dels serveis públics de deixalleria incorporen com a criteri avaluable 

que les empreses licitadores afegeixin en el projecte tècnic una oferta de campanya anual 

d'informació i sensibilització. 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social / Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació (Contractació i Compres) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 empreses 

 entitats 

 

Perfil del contractant  
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Pressupostos participatius 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Diàleg i participació amb les parts interessades 

Temàtica d’RSC: Comunicació, diàleg i participació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
Aquest any s’ha dut a terme un innovador i ambiciós projecte en l’àmbit de la participació 

ciutadana: un pressupost participatiu amb el qual els veïns poden proposar, debatre i decidir 

el destí de 100.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal de l’any 2018.  Per 

fer-ho s’ha elaborat un Reglament dels pressupostos participatius que regula el procés, en 

consens amb tots els partits polítics. Aquest es divideix en tres etapes: una primera per fer 

propostes des de la ciutadania a títol individual o col·lectiu; una segona per debatre i 

prioritzar les propostes a través d’un fòrum; i una tercera per realitzar una votació per part de 

la ciutadania. 

Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una 

inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Des de la renovació o creació 

d’un equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació d’un web o 

aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables. Han de ser iniciatives concretes 

valorables econòmicament, i en la mesura del possible permetre múltiples ubicacions al 

territori. Les propostes es divideixen en funció de dues categories: actuacions realitzables al 

nucli urbà i actuacions proposades per als barris. D'aquesta manera, la partida sotmesa a 

decisió ciutadana (100.000€) es dividirà en 40.000€ als barris i 60.000€ als nuclis urbans. 

La ciutadania ha fet propostes de manera telemàtica o física sobre en què invertir una part 

del pressupost, rebent un total de 90 propostes. El personal tècnic de l’Ajuntament valorarà 

la viabilitat de les propostes i finalment es realitzarà un fòrum obert on els habitants del 

poble podran votar l’opció que prefereixin. En la seva aposta per la participació de la 

ciutadania, l’Ajuntament va engegar, abans de l’anterior projecte, un procés participatiu per 

remodelar una plaça del municipi. 

Àmbit del Pla de mandat 
Participació i transparència 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Participació Ciutadana) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web de l’Ajuntament, formulari de proposta, 

fòrum obert i sessió participativa 
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Trobades amb l’Alcalde i altres trobades amb la ciutadania 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Diàleg i participació amb les parts interessades 

Temàtica d’RSC: Comunicació, diàleg i participació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament impulsa mensualment les “Trobades amb l’Alcalde” amb veïns i veïnes.  A cada 

trobada s’hi convoquen fins a 20 veïns diferents del municipi que són convidats a participar 

d’una conversa directa amb l’alcalde per parlar obertament i de forma serena sobre les 

inquietuds, preocupacions, opinions i propostes que tinguin al voltant del present i futur de la 

vila. Les sessions, a la vegada, també són una oportunitat per traslladar de primera mà a la 

ciutadania i debatre els projectes i serveis que s’estan posant en marxa des de l’Ajuntament. 

Els veïns són escollits aleatòriament a través de trucades telefòniques. En acabar es realitza 

un acta de tots els temes que s’han tractat.  

L’Ajuntament organitza també altres trobades: 

- Trobada amb empresaris situats al municipi dos cops l’any. 

- Trobada amb els gerents de les principals empreses de Masquefa tres cops l’any.  

- Trobada amb els pagesos cada 3 o 4 mesos, per conèixer les possibles necessitats que 

puguin tenir (camins transitables, problemes d’abocaments...).  

- Trobada amb el mossèn: un cop a l’any s’organitza aquesta trobada per a intercanviar 

opinions sobre la vida del municipi, necessitats de la ciutadania, estat de les instal·lacions 

parroquials.  

- Trobada anual amb les entitats, on es signa la renovació dels convenis i s’aprofita per 

establir una conversa. 

Àmbit del Pla de mandat 
Participació i transparència 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Alcaldia 

Àrea d’Atenció a les Persones (Participació Ciutadana) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania 

 empreses 

 pagesia 

 església 

 entitats 

 

Trucades telefòniques, sessió participativa 

amb l’alcalde 
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Establiment de sinergies amb diferents agents i actors 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica    social     ambiental     

Bloc d’RSC: Diàleg i participació amb les parts interessades 

Temàtica d’RSC: Comunicació, diàleg i participació 

Abast: intern i extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament ha creat sinergies amb altres municipis veïns, entitats, empresaris, associacions 

del territori, òrgans supramunicipals i participant en diferents xarxes de municipis a nivell de 

Catalunya. L’Ajuntament forma part de la Xarxa TET Anoia Sud, un organisme que engloba un 

total de vuit municipis de la comarca de l’Anoia i que té com a objectiu impulsar projectes 

conjunts per a la millora de l’èxit escolar i d’acompanyament en la transició escola treball. 

En el cas de les entitats i a tall d’exemple, amb l’associació Donants de Sang de l’Anoia i amb 

el Banc de Sang i Teixits es fa la donació de sang i diverses recaptes durant l’any, cada dos 

anys es celebra la Fira de la Infància i joventut i es fa conjuntament amb totes les entitats del 

municipi. L’àrea de Promoció econòmica ha creat sinergies amb altres institucions locals 

(Consell Comarcal de l’Anoia, ajuntament d’Igualada, ajuntament de Vilanova del Camí i 

puntualment amb ajuntament de Calaf) per utilitzar la mateixa metodologia i recursos per 

assessorar en la creació i consolidació d’empreses de la comarca. 

Des del Departament TIC es creen sinergies amb entitats relacionades amb l’àmbit de 

l’accessibilitat (AURIA, ONCE, Fundació Orange, Arc de Sant Martí, etc.), centres escolars, el 

casal d’avis, la Generalitat de Catalunya (ACTIC, IDCAT), i amb entitats i empreses del municipi 

oferint Masquef@ula, formació ofimàtica i préstec de material TIC, així com amb la 

Universitat Oberta de Catalunya. 

Àmbit del Pla de mandat 
Participació i transparència 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Totes les àrees 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 entitats i associacions  

 

Reunions, sessions participatives, taules de 

treball 

 empreses 

 altres administracions 

 municipis veïns 

 òrgans supramunicipals 
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Protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o per raó de sexe 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica    social     ambiental     

Bloc d’RSC: Condicions laborals responsables 

Temàtica d’RSC: Igualtat i gestió de la diversitat 

Abast: intern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa incorpora en l’Acord-Conveni un Protocol d’actuació en cas 

d’assetjament psicològic, sexual i per raó de gènere a la feina, que defineix els 

comportaments i les situacions d’assetjament en qualsevol de les seves modalitats que es 

poden donar a la corporació, i estableix les recomanacions per prevenir i evitar aquestes 

situacions i determinar les pautes d’actuació en el supòsit de produir-se comportaments i 

situacions d’assetjament. 

El Protocol inclou els següents apartats: 

- Definició  i tipus d’assetjament 

- Perfil d’una situació d’assetjament psicològic en el treball 

- Comportaments o conductes de diferents formes d’assetjament 

- Perfil d’una situació d’assetjament en el treball 

- Comportaments o conductes de diferents formes d’assetjament 

- Fases del procés d’assetjament en el treball 

- Conseqüències d’estar sotmès a una situació d’assetjament en el treball 

- Algunes estratègies d’actuació en cas de trobar-se en una possible situació 

d’assetjament psicològic en el treball 

- Actuació dels serveis de prevenció propis i aliens en l’assetjament en el treball 

- Intervenció davant de l’assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe 

Àmbit del Pla de mandat 
No s’identifica relació amb cap àmbit del Pla de Mandat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració I Governació (Recursos Humans i Organització) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 treballadors i treballadores Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Projecte ADAPTA 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Condicions laborals responsables 

Temàtica d’RSC: Igualtat i gestió de la diversitat 

Abast: intern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa ha impulsat el projecte ADAPTA, que té com a objectiu identificar 

llocs de treball de l’Ajuntament de Masquefa susceptibles d’incorporar persones amb 

discapacitat i definir perfils professionals adaptats que facilitin la selecció, acollida i integració 

d’aquestes persones al lloc de treball. Aquest estudi, realitzat amb el suport de la Diputació 

de Barcelona, ha permès definir aquells llocs de treball que podrien ser susceptibles de ser 

ocupats per persones amb alguna discapacitat i com s’haurien d’adaptar. Aquests són: 

- Conserge d’equipaments esportius 

- Conserge d’equipaments culturals 

- Auxiliar administrativa de Serveis personals 

- Conserge de manteniment escoles 

- Conserge d’escola 

- Conserge del Casal d’avis 

- Operari de Parcs i Jardins 

- Operari de Neteja i Via Pública 

- Operari d’Obres i Serveis 

- Recepcionista del CTC 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social / Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració I Governació (Recursos Humans i Organització) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 treballadors i treballadores Oferta pública d’ocupació 
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 Impuls del comerç local i de proximitat 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Promoció econòmica sostenible 

Temàtica d’RSC: Comerç de proximitat 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Associació de Comerços i Serveis de Masquefa és l’entitat que agrupa i representa al 

comerç de Masquefa. Actualment l’Associació compta amb més de 90 socis de diversos 

sectors comercials, que creuen en el projecte de l’Associació i li donen suport. Els socis que 

formen part de l’Associació són empreses que estan interessades a fer créixer i dinamitzar el 

comerç masquefí i que volen implicar-se i defensar els seus interessos de manera conjunta.  

L’Ajuntament col·labora amb l’Associació de Comerços  i Serveis, es treballa per fomentar la 

compra de proximitat i el comerç local, a través de l’organització de fires i actuacions on el 

comerç local són protagonistes: instal·lació de parades al carrer amb motiu de la Diada de 

Sant Jordi, concurs d’establiments i aparadors disfressats per Carnaval, fira Primavera 

Shopping, fira de tastes de la Festa del Raïm, concurs Fes Tapes per la Festa Major i Festa de 

Sant Eloi. 

El web de l’associació http://www.viumasquefa.com/ compta amb un directori de comerços, 

una guia comercial dividida per sectors per donar a conèixer els diferents comerços. Els 

comerços associats poden gaudir d’altres serveis com són les ajudes i subvencions, les 

jornades de formació, l’assessorament jurídic, l’organització de campanyes de fidelització i la 

presència en xarxes socials. 

Àmbit del Pla de mandant 
Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Promoció Econòmica i Turisme) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 associacions Reunions, taules de treball, Xarxes Socials, 

Web ViuMasquefa  empreses del municipi  

 ciutadania Web ViuMasquefa, butlletins informatius 
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Subvencions a empreses per la contractació de personal 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Promoció econòmica sostenible 

Temàtica d’RSC: Promoció de l’ocupació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa ofereix a més una línia de subvencions per valor de 100.000€ 

dirigida a aquelles empreses i entitats sense ànim de lucre del municipi que contractin 

persones en situació d’atur, durant un mínim d’un any. L’Ajuntament de Masquefa, per a 

fomentar la responsabilitat social empresarial-  subvenciona la quantitat de 1.000€ per 

contracte laboral amb una durada d’un any i jornada complerta. Si la jornada es inferior al 

100%, la subvenció serà proporcional a la jornada establerta.  

A més a més d’aquest import màxim, es podrà fixar una quantia addicional sense necessitat 
de nova convocatòria si s’incrementa el crèdit pressupostari mitjançant la corresponent 
modificació pressupostària. 
 

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions: 

- Les empreses legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. 

- Les persones físiques que exerceixen activitats empresarials o professionals. 

- Les entitats sense ànim de lucre. 

- Les empreses d’inserció i centres de treball amb l’objecte social d’inserció 

sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió. 

Àmbit del Pla de mandat 
Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Promoció Econòmica i Turisme) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Ofertes de feina de les empreses que 

participen de la subvenció 

 empreses del municipi Publicació de les bases de la subvenció 
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Formació per a persones en atur o en situació de vulnerabilitat 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Promoció econòmica sostenible 

Temàtica d’RSC: Promoció de l’ocupació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
La formació que organitza l’Ajuntament es realitza sempre tenint en compte les necessitats 

del mercat de treball i la disponibilitat pressupostària.  

Des del 2010 es fa formació ocupacional amb un curs anual d’anglès nivell A2, cada any es 

donen diverses certificacions com ara manipulació d’aliments o conducció de carretons. 

Des del 2017 s’està duent a terme un projecte per a millorar les competències en l’àmbit 

logístic fent cursos de 80h d’operari/ària de magatzem logístic, certificacions de carretons i 

ofimàtica especialitzada per a magatzem donat que es tracta d’un sector emergent a la zona. 

Es realitza una formació d’ofimàtica laboral específica per a col·lectius en situació d’atur. 

Per altra banda tota la formació que es realitza s’intenta que sigui el màxim compatible amb 

l’horari escolar per tal de facilitar al màxim la conciliació i per a les persones aturades de 

Masquefa molta de la formació és gratuïta.  

Els índexs d’inserció un cop acabada la formació són bons, sobretot si s’han pogut realitzar 
pràctiques en empresa. 
Àmbit del Pla de mandat 
Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Promoció Econòmica i Turisme) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Publicació de la oferta formativa via web 
municipal 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 

 

 

Taula de Dinamització Socioeconòmica 
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CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Promoció econòmica sostenible 

Temàtica d’RSC: Promoció de l’ocupació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa disposa d’una Taula de Dinamització Socioeconòmica, un 

organisme consultiu de la Regidoria de Promoció Econòmica del municipi que col·labora en la 

definició, organització, coordinació i potenciació de les polítiques de promoció econòmica de 

Masquefa i que té, entre d’altres, les següents funcions:  

a. L’assessorament, proposta i informació a la Regidoria de Promoció Econòmica de 

qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica i social del municipi de 

Masquefa.  
 

b. Actuar com a vehicle catalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la 

població tinguin en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i 

desenvolupament de l’activitat econòmica i social al municipi.  
 

c. Vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin 

tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població de 

Masquefa.  
 

d. Informar i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament 

relacionats amb la Regidoria de Promoció Econòmica puguin repercutir-hi o tenir 

rellevància. 

Àmbit del Pla de mandat 
Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Promoció Econòmica i Turisme) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Presentació de propostes 

 empreses Reunions, taules de treball 

 

 

 



   
 

98 

 

Impuls del turisme sostenible 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Turisme sostenible / Medi natural 

Temàtica d’RSC: Turisme sostenible / Territori i paisatge / Biodiversitat 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament ha establert un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

per crear un bitllet combinat de tren i entrada al CRARC, facilitant així la mobilitat i fomentant 

el transport sostenible. 

L’Ajuntament participa també en algunes a nivell comarcal pel foment del turisme 

sostenible. D’una banda el Pla de senders turístics de l’Anoia, un projecte impulsat per Anoia 

Turisme del Consell Comarcal amb la col·laboració de tots els ajuntaments de l’Anoia i el 

suport de la Diputació de Barcelona, que fomenta els atractius turístics de la comarca tot 

posant en valor una xarxa de senders que suma prop de 1500 quilòmetres i que es pot fer a 

peu o amb bicicleta. I, d’altra banda, el projecte Valls de l’Anoia també en col·laboració amb 

el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona, que vol donar valor a un espai format per tot 

de petites valls i estructurat pel riu Anoia, fent propostes turístiques conjuntes basades en la 

natura, la cultura, el patrimoni i la gastronomia i l’enoturisme de la zona. 

Àmbit del Pla de mandat 
Cultura i patrimoni / Sostenibilitat i medi ambient / Territori i mobilitat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Promoció Econòmica i Turisme) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web de l’Ajuntament 

 altres administracions Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Registre municipal d’entitats i associacions 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Integració i cohesió social 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
En el municipi de Masquefa hi ha un ampli teixit associatiu molt actiu, amb més de 60 

entitats i associacions en l’àmbit de la cultura, els esports, la governació, la societat, 

l’educació, el medi ambient, la política i la cultura. 

L’Ajuntament de Masquefa ha elaborat un reglament per tal de crear i ordenar un registre 

municipal d’entitats i associacions. La finalitat d’aquest registre és que l’Ajuntament disposi 

d’una informació fiable sobre el número d’entitats existents, sobre la seva tipologia, el 

número de socis i altres dades que ens permetin tenir un imatge fidel del teixit associatiu. 

El fet de que les entitats i associacions estiguin inscrites degudament en el Registre Municipal 

comporta una sèrie d’avantatges i drets: 

- Rebre informació des de l’Ajuntament. 

- Aportació de recursos per promoure la realització de les seves activitats. 

- Suport logístic i tècnic per part del personal de l’Ajuntament. 

- Ser convocades en processos participatius. 

- Poden sol·licitar subvencions. 

- Possibilitat de cessió d’espais, instal·lacions municipals i material tecnològic. 

- Possibilitat d’organització i gestió de festes i esdeveniments destacats en la vila. 

Àmbit del Pla de mandat 
Entitats i associacions 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 entitats i associacions Web de l’Ajuntament, processos 

participatius, cessió d’espais, instal·lacions i 

materials, organització i gestió 

d’esdeveniments 
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Pla Local d’Infància i Adolescència 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Protecció de la Infància i l’Adolescència 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament ha elaborat un Pla Local d’Infància i Adolescència pels anys 2019-2022, que 

traça les següents línies d’actuació del municipi en l’àmbit la infància i l’adolescència: 

- Potenciar l’acompanyament a les famílies en la criança, la prevenció i 

l’adquisició d’hàbits i estils de vida saludables 

- Potenciar l’atenció i el suport a infants, adolescents i famílies en situació o 

vulnerabilitat social 

- Oferir un model educatiu d’èxit i qualitat implicant a les famílies des d’una 

perspectiva inclusiva i co-educadora 

- Oferir un disseny i un manteniment de l’espai públic d’acord amb les 

necessitats dels infants i adolescents i vetllar per una mobilitat segura 

- Garantir l’accés a la cultura, el lleure educatiu i l’esport tot vetllant pels 

valors que es transmeten i pel desenvolupament integral d’infants i 

adolescents 

- Fomentar el sentiment de pertinença, el civisme en les relacions 

ciutadanes i la implicació dels infants i adolescents en la vida política i 

associativa del municipi 

Àmbit del Pla de mandat 
Qualitat i benestar de vida / Inclusió social / Educació, valors i solidaritat / Cultura i patrimoni 

/ Salut i esport / Territori i mobilitat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania (infants i adolescents) 

 agents educatius i socials del municipi 

Sessions participatives, jornades de difusió 

del Pla  

 

 



   
 

101 

 

Xarxa Municipal d’Infància i Adolescència 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Protecció de la Infància i l’Adolescència 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa la Xarxa Municipal d’Infància i Adolescència 

una iniciativa que pretén enfortir i innovar les polítiques socials i educatives adreçades a 

infants i adolescents.  

La xarxa permet sensibilitzar als agents que intervenen amb infants i adolescents, i a la 

població en general, sobre la responsabilitat col·lectiva que tots tenim respecte la prevenció i 

la protecció de la infància; estendre aquest sentit de coresponsabilitat i afavorir la 

coordinació entre els diferents agents, establint sinergies i fomentant el treball en comú.  

Del treball del Grup Motor es va teixir una xarxa de serveis dedicats a la prevenció i protecció 

de la Infància i Joves de Masquefa. Els agents que participen de la xarxa són diversos i tenen a 

veure amb la realitat de Masquefa. Està formada per agents educatius i socials del municipi: 

direccions dels centres educatius, EAP, Pediatria del CAP, regidories de Joventut, Benestar 

Social i Educació, Policia Local, i altres professionals del municipi vinculats a la infància i 

l’adolescència.  

Actualment la Xarxa d’Infància i Adolescència de Masquefa impulsa diferents projectes 
dedicats al foment de l’educació, pal·liar l’abandonament escolar, millora de les habilitats 
socials, creació d’hàbits de salut, entre d’altres. 
Àmbit del Pla de mandat 
Qualitat i benestar de vida / Inclusió social / Educació, valors i solidaritat / Cultura i patrimoni 

/ Salut i esport / Territori i mobilitat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 agents educatius i socials del municipi Reunions, trobades, taules de treball, 

sessions participatives 

 ciutadania Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Equip d’Atenció a Joves i Famílies (EAJF) 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Protecció de la Infància i l’Adolescència 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Equip d’Atenció a Joves i Famílies (EAJF) és un equip format per una educadora social i una 

psicòloga que atén a tots els i les adolescents, joves i famílies per a qualsevol problemàtica, 

però incidint de forma especialitzada en la prevenció de situacions de crisi i conflictivitat 

personal i familiar. 

L’EAJF ha incidit positivament en les famílies i joves de Masquefa rebent una molt bona 

valoració per la majoria de persones que l’han utilitzat. Exemple d’això ha estat la bona 

acollida que va tenir el projecte en els seus inicis i el gran nombre de consultes i famílies 

ateses que a dia d’avui fa que el projecte continuï tenint una gran demanda. Amb aquest 

projecte també s’ha donat resposta a les dificultats d’algunes famílies de poder accedir a 

serveis que estan allunyats del municipi o bé tenen llargues llistes d’espera fent que l’atenció 

sigui molt espaiada entre visita i visita. 

Àmbit del Pla de mandat 
Qualitat i benestar de vida / Inclusió social / Educació, valors i solidaritat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web pròpia de l’espai 
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Espai Socioeducatiu La Fàbrica 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:    

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Protecció de la Infància i l’Adolescència 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
Espai Socioeducatiu La Fàbrica, un espai amb l’objectiu principal de facilitar la igualtat 

d´oportunitats educatives a tots els nens i nenes d´entre 6 i 14 anys del poble, a través del 

suport escolar, potenciar les habilitats socials, treballar l’autoestima, la resolució de 

conflictes, la circulació social, la participació, etc.  

La metodologia de treball de l’Espai Socioeducatiu parteix del fet d’ampliar les 

oportunitats (d‘educació, de salut, de recursos de la xarxa social,…) obrir propostes 

innovadores, valorades socialment  i nous escenaris de vida pels infants i les seves famílies. 

Com més oportunitats i més experiències i participació en espais dels pobles, millors 

coneixements i més vincle participatiu i comunitari.  

La incidència de l’Espai Socioeducatiu ha estat molt destacada pels diferents serveis dedicats 

a treballar en l’atenció a la Infància i l’Adolescència juntament amb les famílies. Mitjançant 

l’Espai s’ha pogut donar resposta a moltes de les necessitats que presentaven alguns infants i 

les seves famílies. Durant el curs 2017-18 s’han ampliat les places de l’Espai degut a la gran 

demanda existent. En l’actualitat, tot i l’ampliació de places continua existint llista d’espera 

per poder-hi accedir. 

Àmbit del Pla de mandat 
Qualitat i benestar de vida / Inclusió social / Educació, valors i solidaritat / Cultura i patrimoni 

/ Salut i esport / 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web pròpia de l’espai 
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Pla de Joventut 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Protecció de la Joventut 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
El Pla de Joventut pels anys 2017-2020, és una eina que estructura, ordena, i temporitza les 

actuacions que s’adrecen des de l’Ajuntament de Masquefa als joves del municipi en 7 eixos: 

- Participació i cohesió social 

- Educació 

- Treball 

- Oci i cultura 

- Habitatge 

- Salut i esports 

- Comunicació i informació 

Totes les actuacions del Pla es desenvolupen al Casal de Joves. Aquest és  un equipament 
públic que ofereix serveis especialment pensats pels joves per tal d’ajudar-los en la seva 
emancipació, en el seu procés de formació i a desenvolupar la seva creativitat. 
Àmbit del Pla de mandat 
Qualitat i benestar de vida / Inclusió social / Educació, valors i solidaritat / Cultura i patrimoni 

/ Salut i esport / 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Joventut) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Reunions, trobades, taules de treball, 

sessions participatives 

 entitats Reunions, trobades, taules de treball, 

sessions participatives 

 agents educatius i socials del municipi Reunions, trobades, taules de treball, 

sessions participatives 
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Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Foment del dret a l’habitatge 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament impulsa un programa d’auditories i intervenció als 

habitatges en situació de pobresa energètica. Es realitzen auditories energètiques en 

domicilis de famílies vulnerables amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de la llar i 

condicions de confort i salubritat, reducció dels costos dels subministraments i apoderament 

de les persones usuàries, identificar necessitats d’intervenció més amplies de millora de 

l’eficiència. 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social  

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Benestar Social) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Ajuts econòmics (pagament IBI i pagament consum d’aigua) 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Foment del dret a l’habitatge 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa posa a l’abast d’aquella ciutadania que ho necessiti ajuts 

econòmics.  

D’una banda compten amb ajuts per al pagament de l’impost sobre els béns immobles (IBI), 

a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga 

durada. I, d’altra banda, l’Ajuntament té un conveni de col·laboració amb Anaigua, la 

companyia d’aigües de d’Alt Penedès i l’Anoia, per posar en marxa el Fons de Solidaritat, 

iniciativa dirigida al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social per l’exempció del 

pagament del deute corresponent al consum d’aigua, incloent impostos i tributs, a aquelles 

unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Benestar Social) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Publicació de les bases d’ajuts i/o 

subvencions.  

 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Masquefa sense fils 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat  

Temàtica d’RSC: Integració i cohesió social 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament va posar en marxar l’any 2009 Masquefa sense fils, un projecte que es va posar 

en marxa donat que la connexió a Internet al municipi era molt deficient així que 

l’Ajuntament va convertir-se en un operador públic. El projecte vol incentivar l’ús de les 

tecnologies i garantir que tots els masquefins i masquefines puguin gaudir de connexió a 

Internet, telèfon, i d’altres serveis dins la pròpia xarxa sense fils. S’ha desplegat per tot el 

municipi, tant al centre urbà com a les urbanitzacions, una xarxa de telecomunicacions amb 

tecnologia wifi avançada compatible amb tots els estàndards. 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Benestar Social, Tecnologies de la Informació i Comunicació) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web municipal  
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Centre Tecnològic Comunitari (CTC) 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat 

Temàtica d’RSC: Igualtat i atenció a la diversitat / Accessibilitat universal 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
Al municipi de Masquefa es pot trobar el Centre Tecnològic Comunitari (CTC), un espai 

municipal de recursos on, sota el paraigües de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, conviuen ciutadans, empreses i entitats, fent així de Masquefa un municipi amb 

més capacitat de desenvolupament social i econòmic.  

Un dels principals objectius del CTC és posar Internet i les Tecnologies de la Informació i la  

Comunicació a l’abast de tothom, i així, contribuir a eliminar l’anomenada fractura digital. És 

per aquest motiu que aquest centre està adaptat, és a dir, totes les instal·lacions del CTC són 

accessibles per a persones amb discapacitat a nivell d’obra, mobiliari, senyalització i recursos 

tecnològics. Per això aquest centre no està dissenyat per a especialitzar-se en una 

discapacitat concreta, sinó tot el contrari, disposa de tot tipus d’adaptacions i eines TIC per a 

respondre a les necessitats individuals de cada persona. 

Els CTC és accessible a persones amb qualsevol tipus de discapacitat (física, psíquica o 

sensorial) tant a nivell d’obra, senyalització, mobiliari i tecnologia. Es tracta d’un dels pocs 

centres amb aquestes característiques que hi ha a Catalunya. Fins i tot en el disseny del jardí i 

les places d’aparcament es van tenir en compte criteris més enllà de la normativa per a que 

fossin accessibles.  

El Centre està sempre en un procés de millora continua i l’Ajuntament, amb l’objectiu de 

garantir la plena seguretat i l’accessibilitat als espais públics i equipaments compartits, porta 

a terme tasques d’actualització i millora de les instal·lacions. 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Benestar Social, Tecnologies de la Informació i Comunicació) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania 

 empreses 

 entitats 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Projecte Singulars 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat 

Temàtica d’RSC: Igualtat i atenció a la diversitat 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
Una iniciativa de l’Ajuntament en l’àmbit de la inclusió i l’atenció als perfils diversos del 

municipi és Projecte Singulars, que compta amb el suport de la Fundació Privada Àuria i la 

Fundació Privada Jaume Balmes. L’objectiu és oferir un itinerari d’aprenentatge, formació i 

inserció laboral per a joves amb discapacitats psíquiques o necessitats educatives especials. 

Entre els diferents itineraris que els joves poden escollir hi ha àmbits com el de la jardineria, 

el comerç i el magatzem. Els diferents itineraris, que són sobretot pràctics, busquen dotar 

d’experiència professional aquest col·lectiu perquè puguin conèixer oficis i accedir, després 

d’una formació específica, a futurs llocs de treball. Això s’aconsegueix amb la metodologia 

d’aprenentatge-servei, que permet que al mateix temps que els joves fan un aprenentatge, el 

puguin posar en pràctica a través d’una servei a la comunitat. Un exemple és la col·laboració 

amb l’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa, que gestiona el banc d’aliments, on els 

joves aprenen el procés d’emmagatzematge, etiquetatge, comandes, estocs,…) 

Les TIC tenen un paper destacat entre la formació que reben els joves. Les TIC com a eina per 

buscar feina a través d’Internet, modificar un currículum o inclús fer un videocurrículum. 

Àmbit del Pla de mandat 
Inclusió social / Oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Benestar Social, Joventut, Tecnologies de la Informació i 

Comunicació) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania (joves amb discapacitat) Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Pla d’Igualtat de la Mancomunitat d’Òdena 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental    

Bloc d’RSC: Integració i atenció a la diversitat 

Temàtica d’RSC: Igualtat i atenció a la diversitat 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’any 2016 l’Ajuntament de Masquefa, juntament amb altres ajuntaments del territori, va 

participar en el II Pla d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena pels anys 

2016-2019. El Pla incorpora un conjunt de mesures  dirigides a eliminar o corregir les 

discriminacions detectades en la diagnosi prèvia i reforçar l’adopció de pràctiques i actituds 

igualitàries en tots els municipis de la Mancomunitats adherits al Pla. 

Es tracta d’un document  viu, en revisió constant i avaluable, que ha de connectar tots els 

departaments implicats, les entitats de dones, i la societat en general. El document és el 

resultat d’anys de treball al territori, gràcies a la feina de les entitats de dones, del compromís 

polític i del llarg bagatge en el desenvolupament de les polítiques de gènere. 

L’instrument es promou conjuntament des de les Regidories d’Igualtat de cinc municipis de la 

Mancomunitat (Òdena, Igualada, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i 

Vilanova del Camí) i inclou una diagnosi de gènere i les accions que s’han plantejat per 

desenvolupar polítiques d’equitat de gènere que garanteixin la igualtat real d’homes i dones i 

treballin per l’eradicació de qualsevol manifestació de discriminació de gènere i de violència 

masclista. 

Àmbit del Pla de mandat 
Qualitat de vida i benestar 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Sessions participatives, informació i 

orientació sobre igualtat 

 entitats Reunions, sessions participatives, taules de 

treball 

 

 



   
 

111 

 

Pla de Salut 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Salut i qualitat de vida 

Temàtica d’RSC: Hàbits saludables 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament compta amb un Pla de Salut pels anys 2007-2010 que es troba actualment en 

procés d’actualització. Aquest Pla detecta problemes de salut al municipi i fa propostes 

d’intervenció i actuacions a dur a terme, seguint els següents objectius: 

- Promoure hàbits saludables per a disminuir la incidència i la prevalença del càncer 

- Promoure hàbits saludables per a disminuir la incidència i la prevalença del consum 

de tabac i alcohol 

- Promoure hàbits saludables per a disminuir la incidència i la prevalença de les 

drogodependències 

- Promoure la salut laboral 

- Promoure l’envelliment saludable i disminuir l’impacte de la dependència en la gent 

gran 

- Disminuir els embarassos no desitjats i la incidència i prevalença de les infeccions de 

transmissió sexual 

 

Entre les accions que l’Ajuntament impulsa pel foment dels hàbits saludables de la ciutadania 

destaquen els programes d’alimentació saludable a les escoles; la instal·lació de parcs lúdics 

per a fer gimnàstica; la creació de camins per caminar, córrer o anar en bicicleta; les rutes 

saludables, que són itineraris adaptats a les persones amb mobilitat reduïda i condicionats i 

senyalitzats, destinats a fer-hi activitat física moderada; a més de l’atorgament de 

subvencions a les entitats esportives per fomentar l’esport. 

Àmbit del Pla de mandat 
Salut i esport 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Salut Pública i Consum) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Sessions participatives, informació i 

orientació sobre salut 
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Associació del Grup de Voluntaris  
de Masquefa i accions solidàries 
 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Solidaritat 

Temàtica d’RSC: Cooperació al desenvolupament i accions solidàries 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
L’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa té l’objectiu d’ajudar a les persones 

necessitades o amb demandes socials concretes del municipi, com per exemple fer 

companyia als avis, donar suport a les famílies amb malalts a casa, fer reforç escolar a infants 

amb problemàtiques concretes i reciclar roba i altres materials, entre d’altres. 

L’Ajuntament impulsa diferents accions solidàries i de voluntariat, com la campanya “Mulla’t 

per l’esclerosi múltiple”, jornades de donació de sang, recollida de taps, participació en la 

Marató de TV3  o recollida de fons per causes solidàries.  

El “Ràdio Masquefa Fashion Day” és una desfilada solidària impulsada per Ràdio Masquefa 

amb la participació de l’Ajuntament i dels comerços de moda i estètica de la vila, on la 

ciutadania pot fer donacions voluntàries per destinar-les a un projecte o iniciativa del 

municipi (en el cas de l’última edició es va comprar un gronxador adaptat). 

L’Àrea de Benestar Social facilita cistelles d’aliments mitjançant el grup de Voluntaris de 

Masquefa que gestionen el Banc d’Aliments del municipi. Amb aquesta cistella es 

proporciona aliments per mirar de garantir l’alimentació d’aquelles famílies del municipi que 

ho necessiten. A banda de la cistella d’aliments, Serveis Socials entrega targetes de frescs. 

Amb aquestes targetes les famílies poden dirigir-se al supermercat on poden adquirir 

aliments frescs (carn, peix, verdures, fruita) i d’aquesta manera poder mantenir una dieta 

equilibrada i adient a la seva edat i estat de salut. 

Àmbit del Pla de mandat 
Entitats i associacions 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Canals de comunicació de l’associació.  

 entitats Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Projectes pel foment de la cultura 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Cultura i educació 

Temàtica d’RSC: Foment de la cultura i l’educació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
La Fàbrica Rogelio Rojo és un fàbrica construïda a principis del segle XX que en l’actualitat es 

destina a infraestructures socials i culturals. 

“Masquefa sona bé” és un cicle de música estable que programa formacions i intèrprets 

d’estils diversos. Amb seu a la Sala Polivalent de la Fàbrica Rogelio Rojo aquest any 2018 s’ha 

celebrat la cinquena temporada, consolidant-se així com tot un referent de la divulgació 

musical. 

La iniciativa “Fem Cultura” ofereix als vilatans i vilatanes que inclou sortides culturals, balls 

populars, xerrades sobre diverses temàtiques centrades en Masquefa, un curs de fotografia i 

la tercera edició del Concurs de Fotografia Instagram. El programa està impulsat per la 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Masquefa i té com a objectiu difondre i promoure la 

cultura a través de l’organització de temporades estables d’activitats culturals durant tot 

l’any. 

La “Nit en Blanc” es tracta d’un dels esdeveniments lúdics que ha arrelat amb més força i 

més seguiment al municipi al llarg dels darrers anys. Una festa plena de música on les 

persones assistents han de vestir de blanc si hi volen participar. 

D’altra banda, les regidories d’Educació i Cultura col·laboren amb l’Àrea de Cultura, Educació i 

Esports de la Diputació de Barcelona perquè els centres educatius del municipi participin en 

el programa “Anem al teatre”, un cicle d’espectacles per a alumnes d’educació infantil, 

primària i secundària. L’objectiu bàsic és familiaritzar als infants i joves amb el teatre, la 

música i la dansa i l’educació de la sensibilitat artística. 

Àmbit del Pla de mandat 
Cultura i patrimoni 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Cultura) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania 

 escoles 

Web municipal i campanyes de comunicació 

específiques 
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Programes d’acompanyament a l’escolaritat 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica  social     ambiental     

Bloc d’RSC: Cultura i educació 

Temàtica d’RSC: Foment de la cultura i l’educació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament compta amb diferents programes d’acompanyament a l’escolaritat: 

- Connexions: Són programes d’escolaritat compartida, orientadors i d’estímul a la 

continuïtat formativa. 
 

- Tastet d’oficis: És un programa de diversificació curricular, iniciat el 2013, per 

l'institut i l'ajuntament. S'adreça a alumnes de la Unitat de Suport a l'Educació 

Especial de l'institut en edat de 3r i 4rt curs d'ESO. Dóna als alumnes amb necessitats 

educatives especials l'oportunitat de complementar la formació en competències 

bàsiques que adquireixen a l'aula, amb l'experiència de treballar unes hores a la 

setmana en empreses i serveis del municipi. Així, tenen un primer contacte amb el 

món laboral, s'aproximen a la realitat de diferents professions, i les poden posar en 

pràctica. 
 

- Espai d’Estudi: Espai amb visió amplia i general, des d’un treball global en l’àmbit dels 

aprenentatges escolars, fins a un treball més integral amb cada alumne. 
 

- Si tu no ho hi ets: Es tracta d’un projecte comunitari per la reincorporació d’alumnat 

en situació d’absentisme i l’obtenció del graduat en ESO i la intervenció amb alumnes 

que manifesten dificultats per sostenir els espais a l’aula, manifestant dificultats de 

relació amb els professors, els altres i/o els aprenentatges, necessitant suport 

personal. 
 

- Servei d’assessoria acadèmica i professional: Atén consultes de forma 

individualitzada per part de l’equip de joventut, que són els professionals encarregats 

d’informar, orientar i assessorar al jovent. 

Àmbit del Pla de mandat 
Educació, valors i solidaritat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Educació) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania (infants, joves i famílies) Difusió a través dels centres educatius.  
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Ajuts per la realització d’estudis postobligatoris 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Cultura i educació 

Temàtica d’RSC: Foment de la cultura i l’educació 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L'Ajuntament ofereix ajuts per a la realització d’estudis postobligatoris. Són subvencions que 

l’Ajuntament atorga a persones residents a Masquefa que cursen estudis postobligatoris 

(diplomatures, llicenciatures, CFGM, CFGS, Batxillerat i ensenyaments professionals de 

música i dansa i estudis artístics superiors) per sufragar les despeses generades en la 

realització dels estudis. Amb aquests ajuts, l’Ajuntament de Masquefa vol fomentar la 

formació postobligatòria i superior de les persones que disposen de menys ingressos, per fer 

possible el principi d’Igualtat d’oportunitats.  

L’Ajuntament aposta per aquestes ajudes ja que en l’actualitat estudiar i formar-se és 

fonamental per accedir al mercat laboral en millors condicions, esperant que aquest 

coneixement adquirit per les persones joves retorni envers el municipi. 

Àmbit del Pla de mandat 
Educació, valors i solidaritat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea d’Atenció a les Persones (Educació) 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania (joves) Publicació de les bases d’ajuts i/o 

subvencions.  

 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Itineraris de natura 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Medi natural 

Temàtica d’RSC: Territori i paisatge 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa ha senyalitzat de dos itineraris de natura, que es poden fer a peu 

o en bicicleta, amb els que conèixer llocs d’interès pel seu patrimoni natural, arquitectònic, 

històric o paisatgístic. Un d’ells és el Camí de les Vinyes, un Itinerari breu i planer que permet 

fer-nos una idea aproximada dels elements que conformen el territori i el paisatge de l’entorn 

més proper de Masquefa. I l’altre el Camí de l’Ocata, un itinerari pel cor de la Serra de 

l’Ocata, al peu d’un dels jaciments paleontològics més importants del nostre país, des d’on es 

pot contemplar un mosaic de paisatges de caràcter agrícola amb la presència de vells masos 

en ruïnes situats al llindar del bosc. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Senyalització dels itineraris, web municipal 
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Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Medi natural 

Temàtica d’RSC: Biodiversitat 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació 
Al municipi de Masquefa es troba el centre de titularitat pública de referència a nivell estatal 

envers la protecció d’amfibis i rèptils, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 

Catalunya (CRARC), que col·labora activament amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya. 

El Centre esmerça esforços en la gestió de rèptils i amfibis autòctons. Diferents espècies de 

quelonis, sauris i ofidis reben atenció a les seves dependències. Alguns són objecte de 

projectes específics, com la tortuga mediterrània, reintroduïda al Parc Natural del Garraf  o de 

la Serra de Montsant dins un pla general que coordina la Generalitat de Catalunya. 

La investigació representa un puntal dins l’organització del Centre donat que la formació 

continuada és plenament necessària per a gestionar correctament la fauna salvatge. Així 

doncs, s'han fet nombrosos treballs de recerca sobre reproducció, malalties, biometria, 

comportament, paleontologia, entre d’altres, que han generat diverses ponències en 

congressos i articles en revistes científiques. 

La divulgació mediambiental es un dels màxims exponents de l’activitat diària del CRARC, 

atenent diàriament a escoles, esplais i grups que volen aprendre sobre el fabulós món dels 

rèptils i amfibis. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Web del centre 

 escoles Participació en les accions de divulgació 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 

 àmbit investigador Recerca i investigació 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Programa d’Arranjament d’Habitatges 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Medi natural 

Temàtica d’RSC: Planificació urbanística i del verd urbà 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament compta amb un Programa d’Arranjament d’Habitatges que té l’objectiu de 

millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’eficiència 

energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions. Es tracta de petites 

reformes bàsiques en els habitatges que incrementen l’autonomia i la qualitat de vida de les 

persones beneficiàries en els seus domicilis. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Publicació de les bases d’ajuts i/o 

subvencions 

 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió ambiental sostenible 

Temàtica d’RSC: Gestió ambiental sostenible 

Abast: intern i extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
L’any 2014, l’Ajuntament de Masquefa va redactar el Pla d’acció per a l’energia sostenible 

(PAES) del municipi de Masquefa, com a full de ruta per aconseguir els compromisos contrets 

en la signatura del Pacte d'alcaldes/esses. Aquest Pla incorpora i promou accions per reduir 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle i fer un ús més eficient i sostenible de l’energia, 

amb les següents línies estratègiques:  

- Incorporar principis de sostenibilitat en el planejament i ordenació del territori 

- No superar la capacitat del medi en consum d’energia i en generació de residus 

- Incorporar criteris ambientals en la gestió municipal 

- Potenciar la implicació ciutadana en els processos de sostenibilitat local 

- El Pla s’ha actualitzat recentment, a finals de l’any 2017. 

Àmbit del Pla d’actuació 
 Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Sessions participatives i informació en relació 

a la sostenibilitat local 
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Manual de bones pràctiques ambientals 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió ambiental sostenible 

Temàtica d’RSC: Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

Abast: intern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
A nivell intern, l’Ajuntament de Masquefa compta amb un Manual de bones pràctiques 

ambientals per aplicar a les oficines i instal·lacions de l’ens. L’objectiu del document es 

donarà  conèixer al personal en les dependències municipals per a disminuir l’impacte 

ambiental del treball realitzat, establint unes línies d’actuació i recomanacions en: 

- L’eficiència en l’ús de l’aigua 

- L’eficiència en l’ús de paper 

- L’eficiència energètica 

- La gestió de residus 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 treballadors i treballadores Manual de bones pràctiques, butlletí intern i 

comunicació interna 
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Ús de productes ecològics/no tòxics a l’Ajuntament 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió ambiental sostenible 

Temàtica d’RSC: Ús productes ecològics/no tòxics 

Abast: intern i extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
La neteja de les dependències municipals i centres escolars es realitza amb productes 

certificats amb etiqueta ecològica, només en cas de ser necessari es fan servir plaguicides. 

Existeix a més un acord municipal de no fer servir l’herbicida glifosat. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 treballadors i treballadores Informació via butlletí municipal 

 ciutadania Informació via butlletí municipal 
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Facilitats a la ciutadania pel reciclatge dels residus  

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió ambiental sostenible 

Temàtica d’RSC: Ús productes ecològics/no tòxics 

Abast: intern i extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament va engegar a mitjans de 2018 un nou model individualitzat de recollida de 

residus que unifica sota una única empresa la prestació dels serveis de recollida selectiva, de 

recollida de rebuig i orgànica i de recollida de poda. Així, el principal objectiu és millorar les 

xifres de reciclatge, situades entorn del 18% sobre la generació total de residus al municipi.  

Els nous contenidors habilitats a la via pública són accessibles a persones amb discapacitat 

funcional, tenen tancament retardant de la tapa per evitar riscos davant atrapaments, i 

boques limitants per introduir els residus de selectiva i així evitar que no s’hi llencin altres 

residus que no corresponguin. 

Des de l’Ajuntament s’ha impulsat la campanya “Amb els residus Masquefa ho fa bé”, que 

explica quins residus han d’anar a cadascun dels contenidors habilitats. 

A les licitacions dels serveis de recollida de residus es demana a l’empresa licitadora que en 

la seva oferta proposi sistemes que permetin reduir, durant l’execució del servei contractat i 

de tots els treballs relacionats amb el mateix, la producció de contaminants, minimitzar la 

contaminació acústica i odorífera i reduir els consums d’aigua i energia de maquinària i 

instal·lacions. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Campanyes de sensibilització 

 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 

 empreses Participació a les licitacions 

 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Treball per reduir les emissions de CO2 al municipi 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Gestió ambiental sostenible 

Temàtica d’RSC: Ús productes ecològics/no tòxics 

Abast: intern i extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
Amb la redacció del PAES al 2014 l’Ajuntament de Masquefa va realitzar una diagnosi, 

mesura de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2) i es va elaborar un Inventari 

d’emissions de CO2 del municipi. 

L’ens disposa també d’un programari específic (SIE), per tal de disposar de dades sobre les 

emissions de CO2 a efectes del consum energètic. 

A les dependències i vehicles municipals s´utilitzen energies 100% renovables. D’altra banda, 

s’han substituït totes aquelles bombetes de vapor de mercuri, altament contaminant, per 

lluminària LED. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 medi natural  
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Sensibilització de la ciutadania en matèria ambiental 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Sensibilització ambiental 

Temàtica d’RSC: Difusió, comunicació i educació ambiental 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
El municipi de Masquefa celebra el Dia Internacional del Medi Ambient i la Setmana de 

l’Energia, celebrant activitats per sensibilitzar i conscienciar la població des d’una vessant 

lúdica i amena. Impulsa també les sortides “Coneix el teu entorn” per diferents indrets del 

municipi i tallers d’educació ambiental i reciclatge a les escoles. 

Anualment Masquefa realitza la plantada d’alzines al Bosc dels Infants. L'activitat consisteix 

en la plantada al Bosc dels Infants (polígon industrial La Pedrosa) de les alzines que 

l'Ajuntament entregarà el mateix dia a les famílies del municipi com a regal pel naixement 

dels seus fills. 

La licitació per la gestió dels serveis públics de deixalleria incorporen com a criteri avaluable 

que les empreses licitadores afegeixin en el projecte tècnic una oferta de campanya anual 

d'informació i sensibilització per fomentar l'ús de la deixalleria. A més, l’Ajuntament està 

treballant en una futura bonificació dirigida a aquells comerços que fomentin el reciclatge i la 

gestió de residus. 

Properament al web municipal es podran veure les dades mediambientals de la gestió 

municipal. D’aquesta manera la ciutadania podrà accedir a les dades sobre la recollida 

selectiva, la gestió de residus, tones recollides...  

 

D’altra banda, l’Ajuntament fa una fotografia dels residus que apareixen a la via pública per 

després compartir-la a través de les xarxes socials i denunciar la situació. Es compta també 

amb un número de WhatsApp a disposició de la ciutadania per a comunicar possibles 

incidències a la via pública relacionades amb el medi ambient, amb la finalitat de recollir 

dades per poder establir un mapa a nivell municipal d’aquestes incidències. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Participació en les accions de sensibilització, 

Web de l’Ajuntament, WhatsApp 
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Bonificacions i reduccions de la taxa d’escombraries 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Sensibilització ambiental 

Temàtica d’RSC: Difusió, comunicació i educació ambiental 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
A l’Ajuntament de Masquefa existeixen exempcions, bonificacions i reduccions  de la taxa 

d’escombraries dirigides a la ciutadania que queden recollides en una ordenança fiscal  i que 

van des de les exempcions de la taxa a aquells contribuents que acreditin que els ingressos 

familiars no superen el salari mínim interprofessional, passant per les bonificacions dels 

habitatges amb resident que acreditin la condició de pensionistes per invalidesa absoluta o 

per disminució física, psíquica o sensorial, o una reducció de la taxa del 10% per aquells 

usuaris de la deixalleria a partir de 6 entrades a anuals a la deixalleria i fins a 11, i pels que fan 

més de 12 entrades anuals la reducció és del 15%. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Beneficiaries de les exempcions, 

bonificacions i reduccions de les taxes 

 

Cal més informació per completar els 

mecanismes de participació 
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Construcció d’un passeig per a vianants 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Mobilitat sostenible 

Temàtica d’RSC: Mobilitat sostenible 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
L’Ajuntament de Masquefa ha dut a terme un projecte de construcció d’un passeig per a 

vianants que ha unit el centre urbà de la població amb les diferents urbanitzacions properes i 

que formen part del municipi. Aquest ha repercutit beneficiosament a Masquefa donat que 

es garanteix la seguretat dels veïns que no han de transitar pels marges de la carretera, es 

promou la mobilitat sostenible a peu, i a més ha ajudat al comerç de proximitat. El projecte 

encara passarà per una altra fase per arribar a tots els nuclis de la població. 

Àmbit del Pla de mandat 
Sostenibilitat i medi ambient / Territori i mobilitat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Senyalització de l’itinerari i difusió via web 

municipal 
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Pla de Mobilitat Urbana 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral    econòmica   social     ambiental     

Bloc d’RSC: Mobilitat sostenible 

Temàtica d’RSC: Mobilitat sostenible 

Abast: extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:  

Descripció de l’actuació 
L’any 2013, l’Ajuntament  de Masquefa amb el suport de la Diputació de Barcelona va 

redactar el Pla de Mobilitat Urbana que defineix les es línies estratègiques per aconseguir un 

model de mobilitat a la vila que sigui més sostenible i segur, que millori la qualitat de vida de 

les persones, la integració social i territorial i l’accessibilitat, i redueixi els impactes negatius 

del transport. 

L’estudi de mobilitat realitzat compta amb 40 actuacions i apunta com a línies estratègiques 

donar prioritat al vianant, fomentar l’ús del transport públic, millorar la circulació de vehicles, 

afavorir altres mitjans de transport alternatius, organitzar l’espai per a l’aparcament en 

superfície i crear noves places d’aparcament on sigui necessari. Altres objectius del Pla de 

Mobilitat Urbana són aconseguir una distribució de mercaderies àgil, i una càrrega i 

descàrrega ordenada, fomentar la disciplina circulatòria, millorar la seguretat vial, aconseguir 

una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, i potenciar la formació i la informació. 

El Pla de Mobilitat Urbana requereix de la implicació dels veïns, les associacions, els 
comerços, les escoles, i la resta de col·lectius relacionats amb la mobilitat, és per això que van 
realitzar-se diferents processos participatius per aporta i dees, visions i percepcions sobre la 
situació actual en aquest àmbit i definir les mesures per millorar la mobilitat urbana a 
Masquefa. 
Àmbit del Pla de mandat 
Territori i mobilitat 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

PARTS INTERESSADES:  MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 ciutadania Sessions participatives  
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