
QUÈ ÉS?

CONTACTE
CTC

DRETS I DEURES DE L'USUARI

Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.

Conèixer l'estat de tramitació de les sol·licituds.

Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, i obtenir
informacions entenedores i complertes.

COMPROMISOS DE QUALITAT

En cas d'incompliment se sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li
una resposta personalitzada. Es valoraran les accions de millora necessàries per garantir el compliment
del compromís.

Garantir que les persones usuàries valorin la competència professional del
personal de cada Línia de Servei del CTC amb un mínim de 8,5 sobre 10
punts.

Garantir que les persones usuàries valorin el servei rebut al CTC amb un
mínim de 8,5 sobre 10 punts. 

Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels
serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal
(presencial, telefònic, en línia).

Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la
normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva
identitat.

Accedir a tots els serveis del CTC en les mateixes condicions.

Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels
serveis d'atenció ciutadana. 

Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

Teniu dret a:

Heu de complir amb el deure de:

Respectar els horaris del servei i els terminis fixats pels tràmits i
convocatòries.

Respectar l'ordre d'atenció, la dignitat personal i professional del personal
municipal.

Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades
personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un
procediment.  

Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi l'ordenança municipal
núm.27

CENTRE TECNOLÒGIC
I COMUNITARI Avinguda Catalunya 60-62, 08783, Masquefa

CTC: 93 772 78 28

ctc@masquefa.net

Cal demanar cita prèvia
       ctc@masquefa.net
       93 772 78 28

Matí: Dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00 h 
Tarda: Dilluns a dijous de 16:30 h a 19:00 h

CANALS DE PRESENTACIÓ DE
SUGGERIMENTS, QUEIXES I

RECLAMACIONS
Les queixes i suggeriments del CTC seran respostes en un
termini màxim de 10 dies hàbils des de la seva formulació.

www.ctc.masquefa.net/contacte/

És l'espai municipal de recursos on, sota el paraigua 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. 

QUÈ OFEREIX?
S'ofereix un conjunt de serveis per contribuir en la millora de l'ocupació, la
formació, l'emprenedoria i el teixit empresarial utilitzant la tecnologia com
una eina transversal de transformació economicosocial. 
Així mateix, es  treballen altres àmbits com el turisme local i l'organització
interna de les TIC i de l'e-administració al mateix Ajuntament. 

A QUI VA DESTINAT?
A la ciutadania, als comerços, a les empreses i a les entitats locals. 

AMB QUI TREBALLA?
El CTC treballa de manera integrada amb diferents departaments i serveis:

QUIN ÉS L'EQUIP TÈCNIC?
El CTC pertany a l'Àrea de Regidoria de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació. Està format per: 

COM ARRIBAR?

Atendre les persones que sol·licitin cita prèvia en qualsevol línia de serveis
del CTC en un termini màxim de 5 dies hàbils un cop hagin presentat la
documentació requerida.

Masquefa Sense fils: 93 131 63 63

Servei Local d'Ocupació
Viver d'Empreses
Servei de suport a l'emprenedor 
Formació de persones adultes
Accions de suport al comerç local i les empreses
Masquef@ula

Repografia
Certificat digital
Assessorament tràmits online
Espai per videoconferències
Formació TIC
Proves ACTIC
Proves Oficials Microsoft
Masquefa Sense Fils

Turisme local i promoció del territori

Regidoria estratègies per l'ocupació i promoció econòmica
Regidoria d'innovació del teixit econòmic
Regidoria de comerç
Regidoria de promoció del territori
Regidoria de Benestar Social 

SOC

Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya

Equip d'atenció a la dona
Masquefa Comerç

Direcció i tècnica TIC

CTC Ajuntament de Masquefa @CTCMasquefa @CTCMasquefa @CTCMASQUEFA

ctc@masquefa.net

Tècnica d'Ocupació
Tècnica d'empresa
Suport administratiu a l'equip tècnic
Dinamitzadora TIC
Formadora TIC
Recepció

https://es-es.facebook.com/ctc.ajuntamentdemasquefa/
https://www.instagram.com/ctcmasquefa/?hl=es
https://twitter.com/ctcmasquefa
https://www.google.es/maps/place/Centro+Tecnol%C3%B3gico+y+Comunitario/@41.5005265,1.8124848,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4622213b3f55d:0x1657d653c66fcd00!8m2!3d41.5005225!4d1.8146735?hl=es
https://www.youtube.com/user/CTCMASQUEFA4/videos

