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1. Introducció i context
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 Diputació ha incorporat al Catàleg aquest 2018: Assessorament i
acompanyament en l’impuls de la Responsabilitat social corporativa (RSC).
La Diputació de Barcelona compta ja amb una llarga trajectòria en el desenvolupament
responsable i sostenible de la seva activitat incloent l’RS com a part integral i transversal de la
seva gestió, donant especial importància, també, com no pot ser d’una altra manera, a l’impuls
i difusió de la Responsabilitat social entre la resta d’agents del territori i en especial entre els
ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
El projecte es centra en elaborar una diagnosi participativa en la qual es puguin relacionar i
posar en valor les actuacions que es duen a terme per part de l’ens local i en elaborar un pla
d’acció per impulsar la responsabilitat social de l’organització.
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2. El Pla d’acció d’RS
2.1 Definició i objectius
El Pla d’acció de responsabilitat social corporativa de l’Ajuntament de Masquefa és una eina
destinada a estructurar i impulsar la responsabilitat social a l’organització a partir d’accions en
matèria de responsabilitat social alineades amb les seves línies estratègiques.
El Pla defineix les cinc dimensions de l’organització en matèria de responsabilitat social, que es
concreten en l’impuls d’accions, amb la corresponent assignació de responsabilitats,
temporalització, indicadors i impacte.
La implementació d’una estratègia de responsabilitat social corporativa a l’Ajuntament pretén
donar compliment als següents objectius en matèria d’RS:
-

Posicionar a l’Ajuntament de Masquefa com a referent en responsabilitat social del
territori.

-

Implementar la responsabilitat social en tota l’organització d’una manera integral i
integrada en totes les àrees i activitats.

-

Implicar-se amb la comunitat i el teixit social i fomentar entre els diferents agents del
territori la integració de bones pràctiques econòmiques, socials, ambientals, laborals i de
bon govern.

-

Motivar i implicar a la plantilla en la millora contínua, assegurant el seu compromís pel que
fa a la integració de pràctiques d’RS.

-

Fomentar i sistematitzar els canals de diàleg per tal de donar resposta a les demandes i
necessitats de les diferents parts Interessades de l’organisme.

2.2 Abast
L’abast del Pla és tan intern com extern. Intern perquè es contemplen accions de
responsabilitat social en la pròpia gestió de l’Ajuntament, i extern perquè es preveuen
iniciatives amb un impacte portes enfora, especialment en àmbits com societat, medi ambient,
ocupació i empresa.

2.3 Temporalitat
S’estableix que la vigència del Pla és de 3 anys; si bé la seva implementació vindrà
condicionada per les pròximes eleccions municipals de 2019 i per tant el nou equip de govern
haurà de validar, de nou, les accions proposades i integrar-les, si escau, en el seu Programa
d’Actuació Municipal.
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3. Metodologia per l’elaboració del Pla d’acció

d’RS
El present document inclou el Pla d’acció d’RS que s’ha elaborat en base a una diagnosi prèvia
per analitzar la situació actual de l’Ajuntament en matèria d’RS.
A partir d’aquesta diagnosi, s’han extret un seguit d’oportunitats de millora en diferents
àmbits (bon govern, laboral, econòmic, social i ambiental) que han servit per determinar les
accions del Pla. Aquestes oportunitats de millora s’han treballat conjuntament amb
l’estructura política i tècnica, per tal d’implicar al màxim de personal i aconseguir unes accions
que s’adeqüin a les necessitats reals de l’organització.

Diagnosi
La diagnosi prèvia a l’elaboració del Pla va tenir en compte diferents tècniques de recollida
de dades, tant qualitatives com quantitatives amb l’objectiu de poder extreure i disposar de la
forma més exhaustiva i complerta possible la situació de partida de l’Ajuntament de Masquefa
en matèria de responsabilitat social.
Durant el procés es van tenir especialment en compte les percepcions qualitatives amb
l’objectiu d’incorporar la realitat de les polítiques desenvolupades per l’ajuntament i la visió de
de les persones treballadores tant a nivell individual com col·lectiu.
En concret, i a nivell general1, es va treballar a partir de diferents fonts d’informació:
a) Anàlisi de la documentació
Amb la finalitat de conèixer el compromís de l´Ajuntament en els diferents aspectes de l´RSC,
es van analitzar totes aquelles mesures i polítiques de l’entitat rellevants per a l’àmbit d’estudi.
b) Qüestionari d’RS
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’RS a l’Ajuntament de Masquefa, es va elaborar un
qüestionari valorant diferents aspectes de la gestió interna de l´organització, 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:

1

Es pot trobar la descripció detallada de la metodologia seguida consultant el document de la diagnosi
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1.

2.

3.

4.

5.

DIMENSIÓ BON GOVERN
1.1
BON GOVERN I ÈTICA
1.2
GESTIÓ RESPONSABLE: PRESTACIÓ DE SERVEIS I TRÀMITS
1.3
TRANSPARÈNCIA
1.4
DIÀLEG I PARTICIPACIÓ AMB LES PARTS INTERESSADES
DIMENSIÓ LABORAL
2.1
CONDICIONS LABORALS RESPONSABLES
2.2
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I FORMACIÓ
2.3
SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT
DIMENSIÓ ECONÒMICA
3.1
PROMOCIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE
3.2
TURISME SOSTENIBLE
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
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’RS, 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.
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 coordinar la recollida d’informació de les
diferents àrees i departaments, enviant els qüestionaris a algunes persones de l’estructura
tècnica de cada àrea, resultant un total de 9 qüestionaris contestats.

c) 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.
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
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cinc dimensions de la Responsabilitat social (bon govern, laboral, econòmica, social i
ambiental), 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:
-

-

Dimensió bon govern: Xavier Boquete i Saiz, alcalde;
Dimensió laboral: Sònia Velasco, Recursos Humans; Isabel Fernández, Recursos
Humans; Montse Forner, Representant sindical d’UGT; Carme Alias, representant
sindical d’UGT; Marta Pérez, Representant sindical de CCOO
Dimensió econòmica: Sra. Carolina Villanova, Responsable de desenvolupament
econòmic i TIC
Dimensió social: Lourdes Bosch, Coordinadora i Cap de l’Àrea de Serveis Personals
Dimensió ambiental: Sònia Manzanares, Tècnica de Medi Ambient
d) Identificació de les Parts Interessades

Les Parts Interessades o grups d’interès són aquelles persones, grups de persones o
organitzacions implicades o afectades per les activitats, els productes i/o els serveis d’una
organització, en aquest cas de l’Ajuntament de Masquefa.
Durant la sessió participativa realitzada amb l’estructura política i tècnica – que es detalla més
endavant – es va fer una identificació de les de Parts Interessades de l’Ajuntament així com les
seves necessitats i expectatives i els canals de comunicació i participació disponibles.
Aquesta identificació ha servit per contextualitzar i orientar de manera més adequada les
accions contemplades en el Pla, assegurant així que es dona resposta a les necessitats i
expectatives.

Pla d’acció d’RS
Una vegada finalitzada la diagnosi, es va portar a terme una sessió participativa amb
l’estructura política i l’estructura tècnica amb l’objectiu de ponderar i prioritzar les
oportunitats de millora identificades en la diagnosi, i per l’altra, identificar noves oportunitats
de millora a partir d’un debat conjunt entre les persones participants.
A la sessió, realitzada a la Biblioteca Municipal de Masquefa el 30 d’octubre de 2018, hi van
assistir les següents persones:
-

Dimensió bon govern: Xavier Boquete i Saiz, alcalde; Elena Fernández, regidora
d’Administració i Hisenda i Salut
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-

-

-

Dimensió laboral: Isabel Fernández, Recursos Humans; Montse Forner, Representant
sindical d’UGT; Carme Alias, representant sindical d’UGT
Dimensió econòmica: Carolina Villanova, Responsable de desenvolupament econòmic i
TIC; Cristina Branera, tècnica de Promoció Econòmica; Sílvia Mas, tècnica de Promoció
Econòmica;
Dimensió social: Lourdes Bosch, Coordinadora i Cap de l’Àrea de Serveis Personals;
Carme Alias, Tècnica d’Educació; Jordi Domènech, educador social; Montse
Maldonado, treballadora social
Leila Ribes, responsable d’entorn i acció comunitària del Grup Àuria2

A la sessió es va lliurar un document amb el llistat de les oportunitats de millora detectades
durant l’elaboració de la diagnosi, classificades d’acord amb les cinc dimensions, per tal que
individualment cada persona les ponderés per odre d’importància seguint una valoració de l’1
al 4.
Per altra banda, també es va demanar a les persones participants que proposessin noves
oportunitats de millora que consideressin que també havia d’incloure el Pla d’acció d’RS i que
no estaven recollides en el document.
Així, durant la sessió es van obtenir dues noves oportunitats de millora en la Dimensió laboral
i en la Dimensió econòmica. A més es van desestimar dues accions (de les inicialment
proposades): una en la Dimensió laboral i una en la Dimensió ambiental. Els motius de la
desestimació d’aquestes accions és que es va detectar que una d’elles ja havia estat realitzada
i l’altra es podia agrupar en una altra acció ja contemplada en el Pla.
Amb els resultats obtinguts a la sessió participativa, es va realitzar una mitjana entre totes les
ponderacions obtingudes de les oportunitats de millora.
Així els resultats obtinguts- nombre d’accions i prioritat- han estat els següents:
Ponderació mitjana
0 a 1 Gens important
1,1 a 2,4 Poc important
2,5 a 3,4 Bastant important
> 3,4 Molt important

Nombre d’accions
0
7
43
20

Prioritat
Molt baixa
Baixa
Mitja
Alta

Com a resultat de l’anàlisi de la diagnosi i de la sessió de participació amb els responsables
polítics i el personal tècnic, s’han determinat 71 accions que conformen aquest Pla d’acció
d’RS.

2

L’Ajuntament de Masquefa va considera oportú convidar a la sessió participativa al Grup Àuria ja que
engegaran de manera conjunta un projecte dirigit a persones en risc d’exclusió social.
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4. Continguts del Pla d’acció d’RS
4.1

Dimensions de l’RS

El Pla d’acció d’RS de l’Ajuntament de Masquefa s’ha estructurat en les cinc dimensions de la
responsabilitat social per tal de facilitar la seva implementació en les diferents àrees de
l’Ajuntament. Aquestes dimensions són:
•

Dimensió bon govern

La dimensió de bon govern fa referència a la integració de l’RS 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, el comportament ètic i la gestió responsable.
•

Dimensió laboral

La dimensió laboral es refereix a la millora dels aspectes laborals des del punt de vista de la
responsabilitat social. Entre d´altres, els àmbits de la no discriminació, salut i seguretat,
integració, conciliació de la vida laboral i familiar, bon clima laboral, formació i promoció de les
persones.
•

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.
•

Dimensió social

La dimensió social fa referència al foment de la igualtat d'oportunitats i el benestar de les
persones a través de la cultura, l'esport, la salut, l'educació o l’ocupació, per garantir la cohesió
social.
•

Dimensió ambiental

La dimensió ambiental fa referència a la protecció del medi ambient, la preservació dels espais
naturals i la biodiversitat, i la prevenció de la contaminació, per a un desenvolupament
sostenible.
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4.2

Blocs i temàtiques

Cada dimensió s’ha organitzat en diversos blocs. Aquests blocs, a la vegada, estan conformats
per diverses temàtiques que han servit per estructurar les accions del Pla.
A continuació es detallen les dimensions, els blocs i les temàtiques:

Contingut de la Dimensió
1. DIMENSIÓ BON GOVERN
1.1.Bon govern i ètica
Lideratge i estratègia
Ètica i responsabilitat
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
1.3.Transparència
Transparència i rendició de comptes
1.4.Diàleg i participació amb les Parts Interessades
Comunicació, diàleg i participació

Contingut de la Dimensió
2. DIMENSIÓ LABORAL
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
2.2.Desenvolupament professional i formació
Formació i desenvolupament professional
Sensibilització dels treballadors
2.3.Solidaritat i voluntariat
Voluntariat corporatiu
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Contingut de la Dimensió
3.DIMENSIÓ ECONÒMICA
3.1.Promoció econòmica sostenible
Comerç de proximitat
Promoció de l’ocupació
Responsabilitat social empresarial
3.2.Turisme sostenible
Turisme sostenible

Contingut de la Dimensió
4.DIMENSIÓ SOCIAL
4.1.Integració i atenció a la diversitat
Integració i cohesió social:
· Protecció de la Infància
· Protecció de la Joventut
· Foment del dret a l’habitatge
· Foment de l’ocupació
· Atenció a la gent gran en situació de dependència
Igualtat i atenció a la diversitat
Accessibilitat universal
4.2.Salut i qualitat de vida
Hàbits saludables
Consum responsable
4.3.Solidaritat
Cooperació al desenvolupament
4.4.Cultura i educació
Foment de la cultura i l’educació

Contingut de la Dimensió
5.DIMENSIÓ AMBIENTAL
5.1.Medi natural
Territori i paisatge
Biodiversitat
Planificació urbanística i del verd urbà
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
5.3.Sensibilització ambiental
Difusió, comunicació i educació ambiental
5.4.Mobilitat sostenible
Mobilitat sostenible
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En el Pla d’acció d’RS s’han desenvolupat només aquells àmbits estratègics que s’han
considerat que podrien complementar-se amb noves accions de responsabilitat social. En
aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa, al ser un ajuntament que ja està molt compromès
amb la responsabilitat social, compta amb àmbits que ja estan molt avançats en matèria d’RS (tal i com consta en la diagnosi elaborada)- i d’altres en els quals s’avançarà en els pròxims
mesos.

4.3

Identificació de les Parts Interessades

Durant la sessió participativa, tal i com es descriu en la metodologia, es va dur a terme per part
de les persones assistents una identificació de les parts interessades de l’ajuntament així com
de les seves necessitats i expectatives. Aquesta és una primera identificació de les seves
necessitats que caldrà tal i com s’inclou en el Pla d’acció validar amb les pròpies parts
interessades al llarg del desenvolupament del Pla.
Es van a més identificar els principals canals de comunicació i participació que l’ajuntament
posa al seu abast.
Aquesta identificació- de necessitats i expectatives- s’ha integrat en la conceptualització de les
accions contemplades en el present Pla.
Taula Parts Interessades:

Àmbit

Parts Interessades

Càrrecs electes
Intern
Estructura tècnica
Sindicats

Ciutadania
Universitats, escoles, societat civil i
entitats
Extern
Empreses del territori
Altres administracions amb les que
s’interactua
Proveïdors
Mitjans de comunicació
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Àmbit

Parts
Interessades

Necessitats i expectatives
-

Intern

Càrrecs electes

-

Intern

Estructura tècnica

-

Intern

Sindicats

-

Extern

Ciutadania

-

Canals de
comunicació/participació

Portar a terme i complir totes les
accions que incorpora el PAM
Millorar la qualitat de vida del veïns i
les veïnes de Masquefa
Vetllar perquè cap persona del
municipi quedi exclosa

-

Conèixer les condicions de treball
Ampliar la plantilla de l’Ajuntament
Conèixer el PAM
Comptar amb formació i mitjans per
desenvolupar de manera correcta la
feina
Promocionar en el lloc de treball
Comptar amb millores salarials
Participar en nous projectes

-

-

Butlletí intern
Correu electrònic
Reunions
Taules de treball
Jornades/trobades
WhatsApp

Comptar amb informació de tot allò
que influeix a les persones
treballadores
Oferir formació adaptada a les
necessitats del personal de
l’Ajuntament
Millorar les condicions laborals de la
plantilla
Participar d’aquelles decisions de
l’Ajuntament que estiguin
relacionades amb el personal

-

Correu electrònic
Reunions
Taules de treball
Jornades/trobades
WhastApp

Millorar els serveis actuals i oferir-ne
de nous
Fer un manteniment adequat dels
espais públics del municipi
Donar resposta a les necessitats de
formació, treball, oferta
d’extraescolars, de la gent gran, etc.
Rebre informació per part de
l’Ajuntament i una bona atenció per
part del personal municipal
Disposar dels serveis de primera
necessitat amb una resposta àgil per
part de l’Ajuntament

-

Web
Butlletí
Correu electrònic
Xarxes Socials
Portal de Transparència
Seu Electrònica
Formularis
Fòrum obert
Sessió participativa
Reunions
Taules de treball
Jornades/trobades
WhastsApp

-

Web
Correu electrònic
Portal de transparència
Xarxes Socials
Reunions
Jornades/trobades
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Àmbit

Parts
Interessades

Necessitats i expectatives
Millorar les instal·lacions
d’universitats, escoles i entitats
Comptar amb més formació per al
personal educador
Coordinar-se amb altres agents del
municipi per millorin els serveis
l’execució de projectes transversals
que es presten
Disposar de recursos per poder
executar els projectes
Millorar l’atenció a l’alumnat

-

Web
Correu electrònic
Xarxes Socials
Formularis
Sessió participativa
Reunions
Jornades/trobades
WhatsApp

Establir una comunicació oberta i
fluida entre l’Ajuntament i les
empreses del territori
Oferir formació i informació a mida a
les pimes del municipi
Reduir els impostos a les empreses
Agilitzar els tràmits administratius i
reduir la burocràcia
Oferir formació a la plantilla de les
empreses
Trobar personal qualificat per a
treballar a les empreses de Masquefa
Comptar amb ajuts per a la
contractació de personal

-

Web
Butlletí
Correu electrònic
Xarxes Socials
Portal de Transparència
Perfil del contractant
Sessió participativa
Reunions
Taules de treball

-

Mancomunar recursos i serveis
Evitar duplicitat de serveis
Compartir coneixements
Accedir a major finançament per
millorar els serveis i incrementar-ne
de nous

-

Correu electrònic
Reunions
Jornades/trobades

-

Comptar amb un canal de
comunicació telemàtic
Disposar d’informació sobre
licitacions, concursos i ofertes
Oferir els millors serveis i productes a
l’Ajuntament i generar negoci

-

Seu electrònica
Perfil del contractant

Comptar amb informació relativa a
l’Ajuntament amb anterioritat
Establir una comunicació oberta i
transparent entre l’Ajuntament i els
mitjans de comunicació

-

Web
Correu electrònic
Xarxes Socials
Portal de Transparència

Extern

Universitats,
escoles, societat
civil i entitats

-

Extern

Empreses del
territori

-

Extern

Altres
administracions
amb les que
s’interactua

Extern

Proveïdors

Extern

Mitjans de
comunicació

Canals de
comunicació/participació

-

14

4.4

Accions

Com a resultat de l’anàlisi de la diagnosi i de les diferents sessions de participació amb els
responsables polítics i el personal tècnic, s’han determinat 71 accions que conformen aquest
Pla d’acció d’RS.
A continuació es descriuen totes les accions, definint per a cada una d’elles l’àrea responsable,
l’impacte esperat que tindrà l’actuació, les Parts Interessades afectades per l’acció, la prioritat
d’implementació així com els mecanismes de seguiment i avaluació. Tanmateix cada àmbit
d’acció es relaciona amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides3.

1. DIMENSIÓ BON GOVERN

1.1 BON GOVERN I ÈTICA

Temàtica: Lideratge i estratègia
Acció 1.1.1
Crear una Xarxa de referents en responsabilitat social a nivell intern de l’ajuntament i configurar la
Comissió de responsabilitat social per fer seguiment de la implementació del Pla.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Càrrecs electes
Estructura tècnica

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Acta de creació de la Xarxa de referents en responsabilitat social i la Comissió de
responsabilitat social.
Protocol o reglament de funcionament de la Xarxa de referents i la Comissió.
Nombre de reunions de treball anuals de la Xarxa de referents i de la Comissió.

3

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega
mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa
abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la
salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Per a més informació consultar:
https://www.diba.cat/es/web/ods/que-son-els-ods
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Acció 1.1.2
Designar una persona responsable per a la coordinació i el treball transversal de les polítiques de
responsabilitat social.
Àrea responsable
Alcaldia
Recursos Humans

Impacte de l’actuació

Parts Interessades

Prioritat

Càrrecs electes
Estructura tècnica
Comitè de responsabilitat social

Alta

Intern / Extern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Designació de la persona responsable de les polítiques de responsabilitat social a
l’ajuntament.

Acció 1.1.3
Presentar-se a premis o distincions en aspectes d’RS, ètica i bon govern, fent especial incidència en la
inclusió social.
Àrea responsable
Alcaldia
Comunicació

Impacte de l’actuació

Parts Interessades

Prioritat

Intern / Extern

Càrrecs electes
Mitja
Estructura tècnica
Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de premis i distincions a les que l’Ajuntament s’ha presentat.
Nombre i relació de premis o distincions atorgats.

Temàtica: Ètica i responsabilitat
Acció 1.1.4
Comunicar els compromisos en gestió d´ètica pública establerts, interna i externament.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Comunicació

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Totes

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’accions de difusió dels compromisos a nivell extern.
Nombre d’accions de difusió dels compromisos a nivell intern.
Nombre de persones impactades per aquestes comunicacions.
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Temàtica: Ètica i responsabilitat
Acció 1.1.5
Aprovar o adherir-se a un Codi ètic per a la plantilla de l'Ajuntament d’acord amb els principis ètics i
les regles de conducta establertes en la normativa.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Totes

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Acta de la reunió del Ple de l’Ajuntament on s’indiqui que s’ha aprovat el Codi Ètic o que s’ha
fet l’adhesió a un d’existent.

Acció 1.1.6
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades
Càrrecs electes
Estructura tècnica

Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de sessions formatives a la plantilla.
Nombre de sessions formatives a l’equip de govern.
Nombre de persones convocades a les sessions de formació.
Nombre de persones assistents a les sessions de formació.
Nota mitjana d’avaluació de la formació per part de les persones assistents.

Acció 1.1.7
Establir mesures específiques per a combatre la corrupció, implementant un sistema de denúncia i
investigació dels possibles casos, garantint la confidencialitat del denunciant.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Càrrecs electes
Mitja
Estructura tècnica
Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració i aprovació del document/protocol/sistema amb les mesures específiques per a
combatre la corrupció.
Nombre de mesures implantades.
Nombre de casos de corrupció de l’ajuntament denunciats/tramitats.
Nombre de persones implicades en casos de corrupció.
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1.2 GESTIÓ RESPONSABLE:
PRESTACIÓ DE SERVEIS I TRÀMITS

Acció 1.2.1
Elaborar les cartes de serveis municipals informant dels compromisos, terminis i nivells de servei
garantits, tal i com estableix la normativa.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració de les cartes de servei.
Nombre de serveis municipals amb cartes de servei.

Temàtica: Dades obertes i tràmits electrònics
Acció 1.2.2
Incrementar els recursos per donar suport en l'administració electrònica de l'ens.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia
Tecnologies de la Informació i Comunicació

Extern

Parts Interessades
Ciutadania
Proveïdors

Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Acord per a l’increment de recursos per a l’administració electrònica.

Temàtica: Gestió eficaç i eficient
Acció 1.2.3
Implementar un procediment pel foment del treball transversal entre departaments (reunions,
comissions tècniques, seguiment d'indicadors d'impacte,…)
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Càrrecs electes
Mitja
Estructura tècnica
Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Designació d’una persona referent pel treball transversal i coordinació entre departaments
Nombre de sessions de treball/reunions celebrades per a la coordinació entre departaments
Nombre de projectes/accions municipals impulsades transversalment.
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Acció 1.2.4
Iniciar el camí per a la implantació d'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.

-

Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia

Intern/Extern

Parts Interessades

Prioritat

Càrrecs electes
Estructura tècnica
Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Document formal del sistema d’avaluació
Nombre de serveis que compten amb un sistema d’avaluació.
Nombre de serveis que han estat avaluats.
Nombre d’enquestes realitzades.
Resultats de les enquestes.

Acció 1.2.5
Fer seguiment i anàlisi de les peticions d'informació, queixes i suggeriments rebudes via web
municipal, Portal de Transparència i l’Oficina d’Atenció al Vilatà (AOV).
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia
Comunicació
Tecnologies de la Informació i Comunicació

Intern/Extern

Parts Interessades
Càrrecs electes
Estructura tècnica
Ciutadania
-

Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Nombre de peticions d’informació, queixes i suggeriments rebudes.
Nombre de peticions d’informació, queixes i suggeriments a les que s’ha donat resposta.

Temàtica: Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals
Acció 1.2.6
Elaborar i implementar una política de compra municipal que contempli la incorporació de clàusules
d’RS en la contractació d’empreses proveïdores o adherir-se a alguna guia municipal ja existent.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Contractació i Compres

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Càrrecs electes
Estructura tècnica
Proveïdors

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració i aprovació del document amb la política de compra o adhesió a una d’existent.
Nombre de licitacions anuals amb criteris socials i ambiental incorporats.
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Acció 1.2.7
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.
Àrea responsable
Contractació i Compres
Recursos Humans

Impacte de l’actuació

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Mitja

Intern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de sessions formatives a la plantilla.
Nombre de persones convocades a les sessions de formació.
Nombre de persones assistents a les sessions de formació.
Nota mitjana d’avaluació de la formació per part de les persones assistents.
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1.3 TRANSPARÈNCIA

Temàtica: Transparència i rendició de comptes
Acció 1.3.1
Aconseguir que l'Ajuntament torni a ser reconegut amb el segell InfoParticipa.
Àrea responsable
Alcaldia
Comunicació
Tecnologies de la Informació i Comunicació

Impacte de l’actuació

Parts Interessades
Càrrecs electes
Estructura tècnica
Ciutadania

Prioritat

Intern / Extern

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Reconeixement del segell InfoParticipa.
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1.4 DIÀLEG I PARTICIPACIÓ AMB LES PARTS INTERESSADES

Temàtica: Comunicació, diàleg i participació
Acció 1.4.1
Identificar en profunditat les Parts Interessades (incloent els subgrups de cada gran grup) de
l’Ajuntament i analitzar, amb la seva participació, les seves necessitats i expectatives.

-

Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Totes

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Acta de la reunió per a la identificació de les Parts Interessades.
Document formal on s’indiquin les Parts Interessades identificades, les seves necessitats i
expectatives així com els canals de comunicació establerts.

Acció 1.4.2
Introduir aspectes ètics i de responsabilitat social en la definició del nou Pla Local de Comunicació
que està en procés de disseny, vetllant perquè aquest estableixi els canals de comunicació amb les
diferents Parts Interessades i en especial amb la ciutadania.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Comunicació

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Càrrecs electes
Estructura tècnica
Ciutadania

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració del Pla Local de Comunicació.
Identificació dels aspectes ètics i de responsabilitat social incorporats.
Document aprovat del Pla Local de Comunicació.

Acció 1.4.3
Estructurar els processos participatius i dur-ne a terme una avaluació per a poder identificar els
perfils dels participants, les seves necessitats i les possibilitats de mobilització i participació i
assegurar-ne la seva eficàcia.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Participació Ciutadana

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Document formal amb l’estructura dels processos participatius i de la seva avaluació.
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Acció 1.4.4
Valorar la possibilitat de recuperar el Consell Municipal de Participació i Convivència com a òrgan de
participació ciutadana en el qual hi estiguin representats ajuntament, entitats i societat civil.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Participació Ciutadana

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Entitats
Baixa
Ciutadania
Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Reactivació del Consell Municipal de Participació i Convivència com òrgan de participació
(revisar si escau el reglament de funcionament del Consell).
Nombre anual de sessions de treball del Consell Municipal de Participació i Convivència.
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2. DIMENSIÓ LABORAL

2.1 CONDICIONS LABORALS RESPONSABLES

Temàtica: Contractacions i condicions laborals responsables
Acció 2.1.1
Seguir treballant per augmentar i consolidar la plantilla i rebaixar el nivell de saturació de tasques en
alguns departaments.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia
Recursos Humans

Intern

Parts Interessades
Càrrecs electes
Estructura tècnica
Sindicats

Prioritat
Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de subvencions/ajudes/plans d’ocupació sol·licitats.
Nombre de noves contractacions.

Temàtica: Conciliació i flexibilitat
Acció 2.1.2
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de mesures de conciliació de les que ha gaudit la plantilla, desagregades per sexe.
% de persones sobre el total de la plantilla que ha gaudit de mesures de conciliació.
Nombre d’oportunitats de millora identificades relacionades amb la conciliació.
Mesures incorporades a partir de la identificació de les oportunitats de millora.
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Temàtica: Clima laboral
Acció 2.1.3
Dur a terme un anàlisi del clima laboral on s´analitzi la satisfacció de les persones treballadores.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Informe de resultats de clima laboral.
Nombre de persones de la plantilla que han participat a l’anàlisi de clima laboral.
Mesures incorporades a partir de les conclusions de l’anàlisi.

Temàtica: Seguretat i salut
Acció 2.1.4
Revisar les instal·lacions municipals, principalment les relatives a la brigada.

-

Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Nombre d’instal·lacions municipals revisades.
Resultats de les revisions de les instal·lacions.

Acció 2.1.5
Portar a terme accions de promoció de la salut entre la plantilla.

-

Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Nombre d’accions de promoció de la salut realitzades.

25

Acció 2.1.6
Convocar de manera periòdica el Comitè de Seguretat i Salut.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades
Estructura tècnica
Comitè de Seguretat i Salut

Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de convocatòries del Comitè de Seguretat i Salut realitzades.

Temàtica: Igualtat i gestió de la diversitat
Acció 2.1.7
Elaborar un Pla intern d’Igualtat tal i com indica la llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
entre dones i homes.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració del Pla intern d’Igualtat.

Temàtica: Comunicació interna i participació
Acció 2.1.8
Portar a terme més accions de comunicació interna amb el personal, per exemple a través de tallers
de diàleg amb la plantilla per conèixer les seves necessitats i expectatives i implementar mesures que
hi donin resposta.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades
Estructura tècnica
Sindicats

Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de tallers de diàleg amb la plantilla realitzats.
Nombre de necessitats i expectatives detectades.
Nombre de mesures implementades a partir de la realització dels tallers.
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Acció 2.1.9
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Creació de la intranet.
Nombre de publicacions a la intranet.
% de personal de l’ajuntament que ha fet ús de la intranet.

Acció 2.1.10
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica
Comissió paritària

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Creació del calendari de reunions.
Nombre de reunions realitzades amb la Comissió paritària.
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2.2 DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONALI FORMACIÓ

Temàtica: Formació i desenvolupament professional
Acció 2.2.1
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 i fomentant la participació de la plantilla en la proposta d’accions formatives a
contemplar.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Pla de Formació anual.
Nombre de cursos de formació per departament.
Nombre de dones i homes que han rebut formació, per departament.
Recursos econòmics destinats a la formació.
Nombre de persones de la plantilla que han fet propostes d’accions formatives.
Nombre de propostes d’accions formatives realitzades.
Nombre d’accions formatives implementades a partir de les propostes realitzades per part
de la plantilla

Temàtica: Sensibilització de la plantilla
Acció 2.2.2
Impulsar campanyes de sensibilització en ètica, bon govern, RSC, drets humans i aspectes ambientals
mitjançant tallers de formació, xerrades o sessions de treball.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de campanyes realitzades.
Nombre de persones impactades.
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2.3 SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT

Temàtica: Voluntariat corporatiu
Acció 2.3.1
Oferir informació sobre diverses entitats a les quals la plantilla s’hi pugui adreçar directament per dur
a terme voluntariat
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Baixa

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’accions de difusió d’iniciatives en acció social interna.
Nombre de persones impactades.
Nombre de noves persones que s’han acollit a les iniciatives.

Acció 2.3.2
Promoure l’acció social dels treballadors a través de microdonacions, arrodoniments de nòmina,
teaming.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Recursos Humans

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica

Baixa

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de campanyes realitzades.
Nombre d’accions de difusió d’iniciatives.
Nombre de persones impactades.
Nombre de noves persones que donen suport a les accions.
Import total recollit a través de les microdonacions, arrodoniments de nòmina...
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3. DIMENSIÓ ECONÒMICA
3.1 PROMOCIÓ
ECONÒMICA SOSTENIBLE

Temàtica: Comerç de proximitat
Acció 3.1.1
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, que inclogui la realització de
campanyes de sensibilització.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Empreses del territori

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Document amb el programa específic.
Resultats de l’avaluació de les accions del programa implementat.
Nombre de campanyes de sensibilització realitzades.
Nombre de persones impactades.

Temàtica: Promoció de l’ocupació
Acció 3.1.2
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania (persones en situació d’atur)
Empreses del territori

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de projectes realitzats interdepartamentalment.
Nombre de persones contractades.
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Acció 3.1.3
Seguir avançant en els programes de requalificació professional 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
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania (persones en situació d’atur)

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’accions de requalificació professional implementades.
Pressupost destinat a la implementació dels programes.
Nombre d’assistents als programes de requalificació professional.

Temàtica: Responsabilitat social empresarial
Acció 3.1.4
Seguir impulsant línies d'ajut a la contractació de col·lectius vulnerables, implementant un sistema de
seguiment i avaluació dels programes.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades
Ciutadania (col·lectius vulnerables)
Empreses del territori

Prioritat
Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Document que reculli el sistema de seguiment i avaluació dels programes d’ajuts a la
contractació.
Nombre de programes d’ajuts a la contractació impulsats per l’Ajuntament.
Pressupost destinat a l’impuls de les línies d’ajut.

Acció 3.1.5
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Empreses del territori

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de píndoles formatives i sessions participatives realitzades
Nombre de persones i empreses convocades a les píndoles i les sessions.
Nombre de persones i empreses assistents a les píndoles i les sessions.
Nota mitjana d’avaluació de la formació per part de les persones assistents.
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Acció 3.1.6
Treballar per captar noves empreses que vulguin instal·lar-se en el municipi i ho facin seguin criteris
de responsabilitat social.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Empreses del territori

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de noves empreses instal·lades al municipi que tenen en compte criteris de
responsabilitat social (Pla de responsabilitat social, Pla d’Igualtat, mesures de protecció del
medi ambient...)

Acció 3.1.7
Incorporar l’RS en l'assessorament de les empreses i les persones emprenedores del territori a partir
d’activitats de formació i sensibilització.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades
Empreses de nova creació
Persones emprenedores

Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’accions de formació i sensibilització que s’ha fet a empreses de nova creació o
persones emprenedores.

Acció 3.1.8
Seguir estudiant i treballant a nivell intern per a articular una línia de treball municipal pel foment de
l'economia social i solidària.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Empreses del territori
Empreses de nova creació
Persones emprenedores
Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Disseny de la línia de treball municipal pel foment de l’economia social i solidària.
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Acció 3.1.9
Revisar i reformular el programa Dóna’t una oportunitat per adaptar-lo a la nova realitat i context de
l’Ajuntament i fomentar la responsabilitat social de les empreses del municipi.

-

Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Empreses del territori
Empreses de nova creació
Persones emprenedores
Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Document on es reculli el nou enfocament del programa Dóna’t una oportunitat.
Nombre d’empreses participants en el programa.
Nombre de persones participants en el programa.
Nombre de persones inserides laboralment gràcies a la seva participació en el programa.
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3.2 TURISME SOSTENIBLE

Temàtica: Turisme sostenible
Acció 3.2.1
Elaborar un Pla estratègic de turisme, de manera participativa i tenint la sostenibilitat com a eix
vertebrador i aprofitant la singularitat del CRARC.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Promoció Econòmica i Turisme

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania
Agents econòmics

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Pla estratègic de turisme.
Nombre de persones i organitzacions participants en l’elaboració del Pla estratègic de
turisme.
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4. DIMENSIÓ SOCIAL
4.1 INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Temàtica: Integració i cohesió social
Acció 4.1.1
Garantir la capacitat pressupostària per a continuar consolidant els programes d’ajuts econòmics i
prestacions d’urgència social i assegurar que es cobreixen les necessitats bàsiques de la població del
municipi.
Àrea responsable

-

Impacte de l’actuació

Alcaldia
Benestar social
Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Alta

Extern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Pressupost destinat als programes d’ajuts econòmics i prestacions d’urgència social.

Acció 4.1.2
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Alcaldia
Atenció a les persones
Participació Ciutadana

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Totes

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració del Pla.
Nombre de reunions amb el Consell celebrades.
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Acció 4.1.3
Fomentar de manera activa el teixit associatiu i col·laborar amb les entitats i associacions del
municipi per identificar les necessitats de la població.
Àrea responsable
Participació Ciutadana
Atenció a les persones

Impacte de l’actuació

Parts Interessades

Prioritat

Teixit associatiu

Mitja

Extern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de reunions o trobades realitzades amb el teixit associatiu del municipi.
Nombre de mesures o accions que s’han dut a terme a partir de la identificació de les
necessitats.

Acció 4.1.4
Construir indicadors per a poder mesurar les diferents accions que es duen a terme a l´àrea social.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Atenció a les persones

Intern

Parts Interessades
Càrrecs electes
Estructura tècnica

Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’indicadors elaborats.
Nombre d’accions avaluades.

Temàtica: Igualtat i atenció a la diversitat
Acció 4.1.5
Realitzar formació i/o activitats de sensibilització en temes de igualtat, diversitat, cooperació, drets
humans, entre d’altres, a la ciutadania.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Participació Ciutadana

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de formacions i/o activitats realitzades
Nombre de persones assistents a les formacions i/o activitats realitzades
Nota mitjana d’avaluació de la formació per part de les persones assistents.
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4.2 SALUT I QUALITAT DE VIDA

Temàtica: Hàbits saludables
Acció 4.2.1
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.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Salut Pública i Consum

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració i aprovació del programa de prevenció i promoció de la salut ciutadana.
Nombre d’activitats desenvolupades.

Temàtica: Consum responsable
Acció 4.2.2
Continuar impulsant i fomentant un model de consum responsable que incorpori mesures de
formació i sensibilització a la ciutadania de manera periòdica.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Salut Pública i Consum

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Mesures de formació, sensibilització i accions d’assessorament que s’han dut a terme.
Nombre de persones impactades.
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4.3 SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT

Temàtica: Cooperació al desenvolupament i accions solidàries
Acció 4.3.1
Recollir dades dels projectes de voluntariat que s'estan realitzant i amb els que s’està col·laborant.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Atenció a les persones

Intern/Extern

Parts Interessades

Prioritat

Entitats
Mitja
Ciutadania
Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de projectes de voluntariat que s’estan realitzant.
Relació de les entitats amb les que s’està col·laborant.
Identificació d’oportunitats de millora en l’àmbit dels projectes de voluntariat.

Acció 4.3.2
Participar de manera activa i periòdica en campanyes solidàries de cooperació internacional.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Atenció a les persones

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania
Entitats

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de campanyes solidàries en les que s’ha participat.

Acció 4.3.3
Col·laborar amb el Grup de Voluntaris de Masquefa per a realitzar jornades de divulgació i
sensibilització al voltant del voluntariat.
Àrea responsable
Atenció a les persones
Participació Ciutadana

Impacte de l’actuació

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania
Grup de Voluntaris de Masquefa

Baixa

Extern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de jornades de divulgació i sensibilització realitzades.
Nombre de persones assistents a les jornades de divulgació i sensibilització.
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4.4 CULTURA I EDUCACIÓ

Temàtica: Foment de la cultura i l’educació
Acció 4.4.1
Introduir indicadors de seguiment i avaluació per continuar reforçant i avançant en el foment de
l'educació i la cultura.
Àrea responsable
Alcaldia
Educació
Cultura
Parts Interessades
Ciutadania
-

Impacte de l’actuació
Intern / Extern
Prioritat
Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Nombre d’indicadors elaborats.
Nombre d’accions avaluades.
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5. DIMENSIÓ AMBIENTAL
5.1 MEDI NATURAL

Temàtica: Territori i paisatge
Acció 5.1.1
Continuar vigilant i reduint l'impacte de l'abocador sobre l'entorn natural, el paisatge i el turisme.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Medi natural
Ciutadania

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de reunions de la Comissió de seguiment de l’abocador de Can Mata realitzades.
Nombre d’informes elaborats en relació a l’impacte de l’abocador.
Resultats dels informes.

Acció 5.1.2
Fer campanyes de difusió de les iniciatives i accions que es duen a terme en l’àmbit del medi ambient
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’accions de difusió de les iniciatives i accions.
Nombre de persones impactades per aquestes accions de difusió.

Temàtica: Biodiversitat
Acció 5.1.3
Elaborar programes específics per la protecció de la flora i la fauna del territori.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat
Parcs i Jardins

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Medi natural

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració i aprovació del programa de protecció de a flora i la fauna.

40

Temàtica: Planificació urbanística i del verd urbà
Acció 5.1.4
Treballar de manera coordinada a nivell intern de l'ajuntament per incorporar aspectes ambientals
en la planificació urbanística.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat
Planificació, Gestió Urbanística i Habitatge

Intern/Extern

Parts Interessades

Prioritat

Medi natural
Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de reunions realitzades entre el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i el
departament de Planificació, Gestió Urbanística i Habitatge.
Nombre de projectes de planificació urbanística que incorporen aspectes ambientals.
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5.2 GESTIÓ
AMBIENTAL SOSTENIBLE

Acció 5.2.1
Portar a terme totes les accions que inclou els PAES i que encara no s'han executat, i avaluar-les.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Medi natural

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de mesures del PAE executades, sobre el total de mesures.
Resultats de l’avaluació de les accions implementades.

Temàtica: Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia)
Acció 5.2.2
Incorporar per sistema, sempre i quan sigui possible, mesures mediambientals i eficiència energètica
en els plecs de les licitacions.

-

Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Contractació i compres
Medi Ambient i Sostenibilitat

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica
Proveïdors

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Nombre de licitacions on s’ha incorporat clàusules mediambientals.

Acció 5.2.3
Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els edificis públics de nova creació.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Planificació, Gestió Urbanística i Habitatge

Intern / Extern

Parts Interessades

Prioritat

Medi natural

Alta

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’edificis de nova creació on s’han incorporat criteris de disseny ecològic.
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Acció 5.2.4
Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els edificis d’obra privada, per exemple a través de
l’atorgament de subvencions en matèria energètica.
Àrea responsable
Planificació, Gestió Urbanística i Habitatge

Impacte de l’actuació
Extern

Disciplina i Llicències Urbanístiques

-

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania
Medi natural

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Nombre d’edificis privats on s’han incorporat criteris de disseny ecològic.
Pressupost destinat a les subvencions en matèria energètica atorgades.

Acció 5.2.5
Elaborar Manuals de bones pràctiques ambientals dirigits a la ciutadania i a les empreses del
municipi.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania
Medi natural

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració i aprovació del Manual de bones pràctiques.
Nombre de persones que han rebut el Manual.

Acció 5.2.6
Realitzar iniciatives i accions de sensibilització del consum energètic cap a la ciutadania.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat
Comunicació

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre d’iniciatives i accions de sensibilització realitzades.
Nombre de persones impactades.
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Acció 5.2.7
Implicar a la ciutadania a través de tallers i enquestes per debatre el futur energètic.
Àrea responsable
Medi Ambient i Sostenibilitat
Participació Ciutadana

Impacte de l’actuació

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Extern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de tallers celebrats.
Nombre de persones participants.
Nombre d’enquestes realitzades.
Nombre de persones que han contestat l’enquesta.

Temàtica: Ús productes ecològics/no tòxics
Acció 5.2.8
Protocol·litzar la compra i l’ús de productes ecològics o no tòxics a l’Ajuntament.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Contractació i compres
Media Ambient i Sostenibilitat

Intern

Parts Interessades

Prioritat

Estructura tècnica
Medi natural
Proveïdors

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració i aprovació del protocol per la compra i ús de productes ecològics o no tòxics.
Nombre de productes ecològics o no tòxics que s’han adquirit a l’ajuntament en relació als
tòxics o no ecològics.

44

5.3 SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Temàtica: Difusió, comunicació i educació ambiental
Acció 5.3.1
Assegurar que es comuniquen les dades mediambientals de la gestió municipal a la ciutadania.
Àrea responsable
Medi Ambient i Sostenibilitat
Comunicació

Impacte de l’actuació

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Extern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

% de dades comunicades.
Nombre de comunicacions realitzades.
Nombre de persones impactades.

Acció 5.3.2
Integrar l’educació ambiental d’una manera planificada i continuada en tots els àmbits i per a tots els
grups de població elaborant un programa específic de sensibilització i formació ambiental per a la
ciutadania.
Àrea responsable

-

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat
Educació
Participació Ciutadana
Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Baixa

Extern

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Nombre d’accions de formació ambiental realitzades.
Nombre de persones convocades a les sessions de formació.
Nombre de persones assistents a la formació.
Nombre d’accions de sensibilització realitzades.
Nombre de persones impactades per les accions de sensibilització.
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Acció 5.3.3
Elaborar una memòria de sostenibilitat, amb indicadors i objectius de futur, i fer-ne difusió.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat

Intern/Extern

Parts Interessades
Medi ambient
Ciutadania

Prioritat
Baixa

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Elaboració de la memòria de sostenibilitat.
Nombre de persones que han rebut la memòria o nombre de vegades que se n’ha fet
difusió.
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5.4 MOBILITAT SOSTENIBLE

Temàtica: Mobilitat sostenible
Acció 5.4.1
Realitzar campanyes de sensibilització i foment de la mobilitat sostenible dirigides a la ciutadania.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Governació
Medi Ambient i Sostenibilitat
Comunicació

Extern

Parts Interessades

Prioritat

Ciutadania

Mitja

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de campanyes de sensibilització i foment de la mobilitat realitzades.
Nombre de persones impactades

Acció 5.4.2
Fomentar l'ús del vehicle elèctric del que disposa l'Ajuntament entre la plantilla de l'ens.
Àrea responsable

Impacte de l’actuació

Medi Ambient i Sostenibilitat
Recursos Humans
Parts Interessades
Estructura tècnica
Medi natural

Intern
Prioritat
Baixa

Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
-

Nombre de desplaçaments sostenibles/per empleat (Km).
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5. Priorització de les accions
A continuació es presenta un llistat de totes les accions contemplades en el Pla d’acció, amb la
identificació de l’àrea responsable de la seva implementació, i dividides segons la seva
importància a nivell estratègic.
S’han identificat un total de 25 accions amb una prioritat alta:
PRIORITAT ALTA
Àrea responsable

Alcaldia

Recursos Humans

Acció
Acció
1.1.1

Crear una Xarxa de referents en responsabilitat social a
nivell intern de l’ajuntament i configurar la Comissió de
responsabilitat social per fer seguiment de la
implementació del Pla.

Acció
1.1.3

Presentar-se a premis o distincions en aspectes d’RS,
ètica i bon govern, fent especial incidència en la inclusió
social.

Acció
1.2.1

Elaborar les cartes de serveis municipals informant dels
compromisos, terminis i nivells de servei garantits, tal i
com estableix la normativa.

Acció
1.4.1

Identificar en profunditat les parts interessades
(incloent els subgrups de cada gran grup) de
l’Ajuntament i analitzar, amb la seva participació, les
seves necessitats i expectatives.

Acció
2.1.1

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.

Acció
2.1.3

Dur a terme un anàlisi del clima laboral on s´analitzi la
satisfacció de les persones treballadores.

Acció
2.1.4

Revisar les instal·lacions municipals, principalment les
relatives a la brigada.

Acció
2.1.7

Elaborar un Pla intern d’Igualtat tal i com indica la llei
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre
dones i homes.

Acció
2.1.10

Acció
2.2.1

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.
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 i
fomentant la participació de la plantilla en la proposta
d’accions formatives a contemplar.
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Acció
1.4.2

Introduir aspectes ètics i de responsabilitat social en la
definició del nou Pla Local de Comunicació que està en
procés de disseny, vetllant perquè aquest estableixi els
canals de comunicació amb les diferents parts
interessades i en especial amb la ciutadania.

Acció
3.1.1

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, que inclogui la realització de campanyes
de sensibilització.

Acció
3.1.2

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.

Acció
3.1.3

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.

Acció
3.1.4

Seguir impulsant línies d'ajust a la contractació de
col·lectius vulnerables, implementant un sistema de
seguiment i avaluació dels programes.

Acció
3.1.5

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.

Acció
3.1.6

Treballar per captar noves empreses que vulguin
instal·lar-se en el municipi i ho facin seguin criteris de
responsabilitat social.

Medi Ambient i
Sostenibilitat

Acció
5.2.1

Portar a terme totes les accions que inclou els PAES i
que encara no s'han executat, i avaluar-les.

Planificació, Gestió
Urbanística i Habitatge

Acció
5.2.3

Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els edificis
públics de nova creació.

Acció
1.1.2

Designar una persona responsable per a la coordinació i
el treball transversal de les polítiques de responsabilitat
social.

Acció
2.1.1

Seguir treballant per augmentar i consolidar la plantilla i
rebaixar el nivell de saturació de tasques en alguns
departaments.

Comunicació

Més d’una àrea
implicada

Promoció Econòmica i
Turisme

Alcaldia
Recursos Humans
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Alcaldia
Benestar social

Acció
4.1.1

Garantir la capacitat pressupostària per a continuar
consolidant els programes d’ajuts econòmics i
prestacions d’urgència social i assegurar que es
cobreixen les necessitats bàsiques de la població del
municipi.

Alcaldia
Comunicació
Tecnologies de la
Informació i Comunicació

Acció
1.3.1

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

Medi Ambient i
Sostenibilitat

Acció
5.1.1

Continuar vigilant i reduint l'impacte de l'abocador
sobre l'entorn natural, el paisatge i el turisme.

Contractació i compres
Medi Ambient i
Sostenibilitat

Acció
5.2.1

Incorporar per sistema, sempre i quan sigui possible,
mesures mediambientals i eficiència energètica en els
plecs de les licitacions.

S’han identificat un total de 39 accions amb una prioritat mitja:
PRIORITAT MITJA
Àrea responsable

Acció
Acció
1.1.5

Aprovar o adherir-se a un Codi ètic per a la plantilla
de l'Ajuntament d’acord amb els principis ètics i les
regles de conducta establertes en la normativa.

Acció
1.1.7

Establir mesures específiques per a combatre la
corrupció, implementant un sistema de denúncia i
investigació dels possibles casos, garantint la
confidencialitat del denunciant.

Acció
1.2.3

Implementar un procediment pel foment del treball
transversal entre departaments (reunions,
comissions tècniques, seguiment d'indicadors
d'impacte,…).

Alcaldia

Acció
1.2.4

Recursos Humans

Acció
1.1.6

Iniciar el camí per a la implantació d'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.
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.

Acció
2.1.5

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

Acció
2.1.6

Convocar de manera periòdica el Comitè de
Seguretat i Salut.
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Acció
2.1.8

Recursos Humans

Acció
2.1.9

Portar a terme més accions de comunicació interna
amb el personal, per exemple a través de tallers de
diàleg amb la plantilla per conèixer les seves
necessitats i expectatives i implementar mesures
que hi donin resposta.
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...

Acció
2.2.2

Impulsar campanyes de sensibilització en ètica, bon
govern, RSC, drets humans i aspectes ambientals
mitjançant tallers de formació, xerrades o sessions
de treball.

Contractació i compres

Acció
1.2.6

Elaborar i implementar una política de compra
municipal que contempli la incorporació de
clàusules d’RS en la contractació d’empreses
proveïdores o adherir-se a alguna guia municipal ja
existent.

Comunicació

Acció
1.1.4

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

Acció
1.4.3

Estructurar els processos participatius i dur-ne a
terme una avaluació per a poder identificar els
perfils dels participants, les seves necessitats i les
possibilitats de mobilització i participació i
assegurar-ne la seva eficàcia.

Acció
3.1.7

Incorporar l’RS en l'assessorament de les empreses
i les persones emprenedores del territori a partir
d’activitats de formació i sensibilització.

Acció
3.1.8

Seguir estudiant i treballant a nivell intern per a
articular una línia de treball municipal pel foment
de l'economia social i solidària.

Acció
3.1.9

Revisar i reformular el programa Dóna’t una
oportunitat per adaptar-lo a la nova realitat i
context de l’Ajuntament i fomentar la
responsabilitat social de les empreses del municipi.

Acció
3.2.1

Elaborar un Pla estratègic de turisme, de manera
participativa i tenint la sostenibilitat com a eix
vertebrador i aprofitant la singularitat del CRARC.

Acció
4.1.4

Construir indicadors per a poder mesurar les
diferents accions que es duen a terme a l´àrea
social.

Acció
4.1.5

Realitzar formació i/o activitats de sensibilització en
temes de igualtat, diversitat, cooperació, drets
humans, entre d’altres, a la ciutadania.

Participació Ciutadana

Promoció Econòmica i Turisme

Atenció a les persones
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Acció
4.3.1
Acció
4.3.2

Recollir dades dels projectes de voluntariat que
s'estan realitzant i amb els que s’està col·laborant.
Participar de manera activa i periòdica en
campanyes solidàries de cooperació internacional.

Acció
4.2.1

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.

Acció
4.2.2

Continuar impulsant i fomentant un model de
consum responsable que incorpori mesures de
formació i sensibilització a la ciutadania de manera
periòdica.

Acció
5.1.2

Fer campanyes de difusió de les iniciatives i accions
que es duen a terme en l’àmbit del medi ambient.

Acció
5.2.5

Elaborar Manuals de bones pràctiques ambientals
dirigits a la ciutadania i a les empreses del municipi.

Acció
1.2.2

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

Acció
1.2.5

Fer seguiment i anàlisi de les peticions
d'informació, queixes i suggeriments rebudes via
web municipal, Portal de Transparència i l’Oficina
d’Atenció al Vilatà (OAV).

Alcaldia
Atenció a les persones
Participació Ciutadana

Acció
4.1.2

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.

Alcaldia
Educació
Cultura

Acció
4.4.1

Introduir indicadors de seguiment i avaluació per
continuar reforçant i avançant en el foment de
l'educació i la cultura.

Contractació i Compres
Recursos Humans

Acció
1.2.7

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.

Participació Ciutadana
Atenció a les persones

Acció
4.1.3

Fomentar de manera activa el teixit associatiu i
col·laborar amb les entitats i associacions del
municipi per identificar les necessitats de la
població.

Atenció a les persones

Salut Pública i Consum

Més d’una àrea implicada

Medi Ambient i Sostenibilitat

Alcaldia
Tecnologies de la Informació i
Comunicació

Alcaldia
Comunicació
Tecnologies de la Informació i
Comunicació
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Medi Ambient i Sostenibilitat
Parcs i Jardins

Acció
5.1.3

Elaborar programes específics per la protecció de la
flora i la fauna del territori.

Medi Ambient i Sostenibilitat
Planificació, Gestió Urbanística i
Habitatge

Acció
5.1.4

Treballar de manera coordinada a nivell intern de
l'ajuntament per incorporar aspectes ambientals en
la planificació urbanística.

Planificació, Gestió Urbanística i
Habitatge
Disciplina i Llicències
Urbanístiques

Acció
5.2.4

Incorporar criteris de disseny ecològic en tots els
edificis d’obra privada, per exemple a través de
l’atorgament de subvencions en matèria
energètica.

Acció
5.2.6

Realitzar iniciatives i accions de sensibilització del
consum energètic cap a la ciutadania.

Acció
5.3.1

Assegurar que es comuniques les dades
mediambientals de la gestió municipal a la
ciutadania.

Acció
5.4.1

Realitzar campanyes de sensibilització i foment de
la mobilitat sostenible dirigides a la ciutadania.

Medi Ambient i Sostenibilitat
Participació Ciutadana

Acció
5.2.7

Implicar a la ciutadania a través de tallers i
enquestes per debatre el futur energètic.

Medi Ambient i Sostenibilitat
Contractació i compres

Acció
5.2.8

Protocol·litzar la compra i l’ús de productes
ecològics o no tòxics a l’Ajuntament.

Governació
Medi Ambient i Sostenibilitat
Comunicació

S’han identificat un total de 7 accions amb una prioritat baixa:
PRIORITAT BAIXA
Àrea responsable

Acció
Acció
2.3.1

Oferir informació sobre diverses entitats a les quals la
plantilla s’hi pugui adreçar directament per dur a terme
voluntariat

Acció
2.3.2

Promoure l’acció social dels treballadors a través de
microdonacions, arrodoniments de nòmina, teaming.

Acció
1.4.4

Valorar la possibilitat de recuperar el Consell Municipal
de Participació i Convivència com a òrgan de
participació ciutadana en el qual hi estiguin
representats ajuntament, entitats i societat civil.

Recursos Humans

Participació Ciutadana
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Acció
5.3.3

Elaborar una memòria de sostenibilitat, amb indicadors
i objectius de futur, i fer-ne difusió.

Acció
5.4.2

Fomentar l'ús del vehicle elèctric del que disposa
l'Ajuntament entre la plantilla de l'ens.

Participació Ciutadana
Atenció a les persones

Acció
4.3.3

Col·laborar amb el Grup de Voluntaris de Masquefa per
a realitzar jornades de divulgació i sensibilització al
voltant del voluntariat.

Medi Ambient i
Sostenibilitat
Educació
Participació Ciutadana

Acció
5.3.2

Integrar l’educació ambiental d’una manera planificada i
continuada en tots els àmbits i per a tots els grups de
població elaborant un programa específic de
sensibilització i formació ambiental per a la ciutadania.

Més d’una àrea implicada

Medi Ambient i
Sostenibilitat
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6. Calendari de les accions
A continuació es presenta una proposta de calendarització per a la implantació de les mesures
considerades en el Pla de Responsabilitat Social, tenint en compte la seva priorització en la
estratègia de l’Ajuntament.
Es recomana implementar les mesures prioritàries durant el primer any del Pla (quart
trimestre de 2018 i tot l’any 2019), desenvolupar les accions de prioritat mitja durant l’any
2020 i el primer semestre de 2021, i la resta d’accions, les de prioritat baixa, durant el segon
semestre de l’últim any.

ACCIONS

2018

2019

4t
trimestre

Any
natural

2020
1er
semestre

2on
semestre

2021
1er
semestre

2on
semestre

1. DIMENSIÓ BON GOVERN
1.1.1 Crear una Xarxa de referents en
responsabilitat social a nivell intern de l’ajuntament
i configurar la Comissió de responsabilitat social
per fer seguiment de la implementació del Pla.
1.1.2 Designar una persona responsable per a la
coordinació i el treball transversal de les polítiques
de responsabilitat social.
1.1.3 Presentar-se a premis o distincions en
aspectes d’RS, ètica i bon govern, fent especial
incidència en la inclusió social.
1.1.4 Comunicar els compromisos en gestió d´ètica
pública establerts, interna i externament.
1.1.5 Aprovar o adherir-se a un Codi ètic per a la
plantilla de l'Ajuntament d’acord amb els principis
ètics i les regles de conducta establertes en la
normativa.
1.1.6 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.
1.1.7 Establir mesures específiques per a combatre
la corrupció, implementant un sistema de denúncia
i investigació dels possibles casos, garantint la
confidencialitat del denunciant.
1.2.1 Elaborar les cartes de serveis municipals
informant dels compromisos, terminis i nivells de
servei garantits, tal i com estableix la normativa.
1.2.2 Incrementar els recursos per donar suport en
l'administració electrònica de l'ens.
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ACCIONS

2018

2019

4t
trimestre

Any
natural

2020
1er
semestre

2on
semestre

2021
1er
semestre

2on
semestre

1.2.3 Implementar un procediment pel foment del
treball transversal entre departaments (reunions,
comissions tècniques, seguiment d'indicadors
d'impacte,…).
1.2.4 Iniciar el camí per a la implantació d'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.
1.2.5 Fer seguiment i anàlisi de les peticions
d'informació, queixes i suggeriments rebudes via
web municipal, Portal de Transparència i l’Oficina
d’Atenció al Vilatà (AOV).
1.2.6 Elaborar i implementar una política de
compra municipal que contempli la incorporació de
clàusules d’RS en la contractació d’empreses
proveïdores o adherir-se a alguna guia municipal ja
existent.
1.2.7 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.
1.3.1 Aconseguir que l'Ajuntament torni a ser
reconegut amb el segell InfoParticipa.
1.4.1 Identificar en profunditat les parts
interessades (incloent els subgrups de cada gran
grup) de l’Ajuntament i analitzar, amb la seva
participació, les seves necessitats i expectatives.
1.4.2 Introduir aspectes ètics i de responsabilitat
social en la definició del nou Pla Local de
Comunicació que està en procés de disseny,
vetllant perquè aquest estableixi els canals de
comunicació amb les diferents Parts Interessades i
en especial amb la ciutadania.
1.4.3 Estructurar els processos participatius i durne a terme una avaluació per a poder identificar els
perfils dels participants, les seves necessitats i les
possibilitats de mobilització i participació i
assegurar-ne la seva eficàcia.
1.4.4 Valorar la possibilitat de recuperar el Consell
Municipal de Participació i Convivència com a
òrgan de participació ciutadana en el qual hi
estiguin representats ajuntament, entitats i
societat civil.
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ACCIONS

2018

2019

4t
trimestre

Any
natural

2020
1er
semestre

2on
semestre

2021
1er
semestre

2on
semestre

2. DIMENSIÓ BON GOVERN
2.1.1 Seguir treballant per augmentar i consolidar
la plantilla i rebaixar el nivell de saturació de
tasques en alguns departaments.
2.1.2 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.
2.1.3 Dur a terme un anàlisi del clima laboral on
s´analitzi la satisfacció de les persones
treballadores.
2.1.4 Revisar les instal·lacions municipals,
principalment les relatives a la brigada.
2.1.5 Portar a terme accions de promoció de la
salut entre la plantilla.
2.1.6 Convocar de manera periòdica el Comitè de
Seguretat i Salut.
2.1.7 Elaborar un Pla intern d’Igualtat tal i com
indica la llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva entre dones i homes.
2.1.8 Portar a terme més accions de comunicació
interna amb el personal, per exemple a través de
tallers de diàleg amb la plantilla per conèixer les
seves necessitats i expectatives i implementar
mesures que hi donin resposta.
2.1.9 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...
2.1.10 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.
2.2.1 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 i
fomentant la participació de la plantilla en la
proposta d’accions formatives a contemplar.
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ACCIONS

2018

2019

4t
trimestre

Any
natural

2020
1er
semestre

2on
semestre

2021
1er
semestre

2on
semestre

2.2.2 Impulsar campanyes de sensibilització en
ètica, bon govern, RSC, drets humans i aspectes
ambientals mitjançant tallers de formació, xerrades
o sessions de treball.
2.3.1 Oferir informació sobre diverses entitats a les
quals la plantilla s’hi pugui adreçar directament per
dur a terme voluntariat
2.3.2 Promoure l’acció social dels treballadors a
través de microdonacions, arrodoniments de
nòmina, teaming.

3. DIMENSIÓ ECONÒMICA
3.1.1 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, que inclogui la realització de
campanyes de sensibilització.
3.1.2 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.
3.1.3 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.
3.1.4 Seguir impulsant línies d'ajust a la
contractació
de
col·lectius
vulnerables,
implementant un sistema de seguiment i avaluació
dels programes.
3.1.5 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.
3.1.6 Treballar per captar noves empreses que
vulguin instal·lar-se en el municipi i ho facin seguin
criteris de responsabilitat social.
3.1.7 Incorporar l’RS en l'assessorament de les
empreses i les persones emprenedores del territori
a partir d’activitats de formació i sensibilització.
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ACCIONS

2018

2019

4t
trimestre

Any
natural

2020
1er
semestre

2on
semestre

2021
1er
semestre

2on
semestre

3.1.8 Seguir estudiant i treballant a nivell intern per
a articular una línia de treball municipal pel foment
de l'economia social i solidària.
3.1.9 Revisar i reformular el programa Dóna’t una
oportunitat per adaptar-lo a la nova realitat i
context de l’Ajuntament i fomentar la
responsabilitat social de les empreses del municipi.
3.2.1 Elaborar un Pla estratègic de turisme, de
manera participativa i tenint la sostenibilitat com a
eix vertebrador i aprofitant la singularitat del
CRARC.

4. DIMENSIÓ SOCIAL
4.1.1 Garantir la capacitat pressupostària per a
continuar consolidant els programes d’ajuts
econòmics i prestacions d’urgència social i
assegurar que es cobreixen les necessitats bàsiques
de la població del municipi.
4.1.2 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.
4.1.3 Fomentar de manera activa el teixit associatiu
i col·laborar amb les entitats i associacions del
municipi per identificar les necessitats de la
població
4.1.4 Construir indicadors per a poder mesurar les
diferents accions que es duen a terme a l´àrea
social.
4.1.5 Realitzar formació i/o activitats de
sensibilització en temes de igualtat, diversitat,
cooperació, drets humans, entre d’altres, a la
ciutadania.
4.2.1 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.
4.2.2 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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ACCIONS

2018

2019

4t
trimestre

Any
natural

2020
1er
semestre

2on
semestre

2021
1er
semestre

2on
semestre

4.3.1 Recollir dades dels projectes de voluntariat
que s'estan realitzant i amb els que s’està
col·laborant.
4.3.2 Participar de manera activa i periòdica en
campanyes solidàries de cooperació internacional.
4.3.3 Col·laborar amb el Grup de Voluntaris de
Masquefa per a realitzar jornades de divulgació i
sensibilització al voltant del voluntariat.
4.4.1 Introduir indicadors de seguiment i avaluació
per continuar reforçant i avançant en el foment de
l'educació i la cultura.

5. DIMENSIÓ AMBIENTAL
5.1.1 Continuar vigilant i reduint l'impacte de
l'abocador sobre l'entorn natural, el paisatge i el
turisme.
5.1.2 Fer campanyes de difusió de les iniciatives i
accions que es duen a terme en l’àmbit del medi
ambient.
5.1.3 Elaborar programes específics per la protecció
de la flora i la fauna del territori.
5.1.4 Treballar de manera coordinada a nivell
intern de l'ajuntament per incorporar aspectes
ambientals en la planificació urbanística
5.2.1 Portar a terme totes les accions que inclou els
PAES i que encara no s'han executat, i avaluar-les.
5.2.2 Incorporar per sistema, sempre i quan sigui
possible, mesures mediambientals i eficiència
energètica en els plecs de les licitacions.
5.2.3 Incorporar criteris de disseny ecològic en tots
els edificis públics de nova creació.
5.2.4 Incorporar criteris de disseny ecològic en tots
els edificis d’obra privada, per exemple a través de
l’atorgament de subvencions en matèria
energètica.
5.2.5 Elaborar Manuals de bones pràctiques
ambientals dirigits a la ciutadania i a les empreses
del municipi.
5.2.6 Realitzar iniciatives i accions de sensibilització
del consum energètic cap a la ciutadania.
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ACCIONS

2018

2019

4t
trimestre

Any
natural

2020
1er
semestre

2on
semestre

2021
1er
semestre

2on
semestre

5.2.7 Implicar a la ciutadania a través de tallers i
enquestes per debatre el futur energètic.
5.2.8 Protocol·litzar la compra i l’ús de productes
ecològics o no tòxics a l’Ajuntament.
5.3.1 Assegurar que es comuniquen les dades
mediambientals de la gestió municipal a la
ciutadania.
5.3.2 Integrar l’educació ambiental d’una manera
planificada i continuada en tots els àmbits i per a
tots els grups de població elaborant un programa
específic de sensibilització i formació ambiental per
a la ciutadania.
5.3.3 Elaborar una memòria de sostenibilitat, amb
indicadors i objectius de futur, i fer-ne difusió.
5.4.1 Realitzar campanyes de sensibilització i
foment de la mobilitat sostenible dirigides a la
ciutadania.
5.4.2 Fomentar l'ús del vehicle elèctric del que
disposa l'Ajuntament entre la plantilla de l'ens.
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7. Actors del Pla d’acció d’RS
El Pla d’acció d’RS ha de comptar amb actors responsables per tal d’impulsar-lo i garantir-ne el
seu funcionament i l’acompliment de les diferents accions plantejades.
En aquest sentit, es proposa assignar als següents òrgans i actors com la responsabilitat de
garantir l’execució i l’avaluació del Pla d’acció d’RS:

-

Persona referent de Responsabilitat Social

S’assignarà una persona de l’Ajuntament que actuï com a referent en l’àmbit de la
responsabilitat social, que gestioni d’una manera més operativa la coordinació i l’acompliment
de les accions del Pla de Responsabilitat Social.
La persona referent haurà d’estar en contacte amb les àrees implicades en les accions
contemplades en el Pla, amb la finalitat de donar suport i seguiment.
La persona referent en Responsabilitat Social ha de formar part, a la vegada, de la Comissió de
Seguiment del Pla d’RS.

-

Xarxa de referents de Responsabilitat Social

Es designaran persones que actuïn com a referents a nivell tècnic en l’àmbit d’RS i que
gestionin d’una manera més operativa la coordinació i l’acompliment de les accions del Pla
d’acció d’RS.
Es proposa crear una Xarxa de referents que compti amb representació de les tres grans àrees
de l’Ajuntament:
-

Àrea del Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació
Àrea d’Atenció a les Persones

Les persones d’aquesta Xarxa hauran d’estar en contacte directe i periòdic amb els diferents
departaments implicats en les accions en matèria d’RS per tal de donar suport en el cas que
siguin necessari i per assegurar-se que es va complint amb els terminis estipulats.
Tanmateix, hauran d’elaborar informes de seguiment semestrals que es presentaran a la
Comissió de Responsabilitat Social.
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-

Comissió de Responsabilitat Social

Aquesta Comissió estarà formada per l’Equip de govern de l’Ajuntament, i si s’escau per altres
membres electes de la corporació, la Xarxa de referents i la persona referent de l’ens en
Responsabilitat Social.
La Comissió serà convocada - almenys una vegada a l’any- per la persona referent, que alhora
serà l’encarregada de la convocatòria i d’elaborar l’ordre del dia i l’acta corresponent.
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8. Sistema de seguiment i avaluació
El seguiment i avaluació del Pla d’acció d’RS és una acció clau per assegurar l’èxit de la
implementació de les accions proposades i la consecució dels objectius plantejats.
Per garantir una implementació efectiva del Pla d’acció d’RS a l’Ajuntament de Masquefa, es
proposen les següents accions de seguiment i avaluació:

Seguiment periòdic dels referents d’RS
La xarxa de referents d’RS seran les persones encarregades de portar a terme el seguiment
periòdic del Pla d’acció d’RS a través del seu diàleg amb els àmbits responsables de les accions.
Per a resumir aquest seguiment, es planteja l’elaboració d’informes semestrals de seguiment
que mesurin el grau d’implantació de les accions i el seu funcionament.
Els informes semestrals de seguiment podran contemplar la següent informació en relació a
l’avaluació de resultats i indicadors:

-

-

Nivell d’execució: nombre total d’accions realitzades per àmbit.
Grau de desenvolupament de les accions: determinar el grau d’acompliment de les
accions a partir dels indicadors de seguiment proposats en aquest Pla per a cada
acció.
Identificar oportunitats de millora per a ser aplicades en el Pla (noves accions,
modificacions en la calendarització, nous indicadors, etc.).

A continuació es proposa una fitxa model per a dur a terme el seguiment de cadascuna de les
accions del Pla. Per fer-ho més comprensible, s'ha omplert la fitxa utilitzant l'acció 1.2.2 com a
exemple.
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Fitxa de seguiment del Pla d’acció d’RS

Acció

1.2.1

Títol

Elaborar les cartes de serveis municipals informant dels compromisos, terminis i
nivells de servei garantits, tal i com estableix la normativa.

Bloc

Bon govern i ètica

Àrea responsable

Alcaldia

Calendari

Quart Trimestre 2018, 2019
Indicadors associats
Descripció de l'indicador 1
Elaboració de les cartes de servei.
Dada de control
Baix

Grau d'acompliment
Mig

Elaborades

Alt
X

Descripció de l'indicador 2
Nombre de serveis municipals amb cartes de servei.
Dada de control
Baix
8 serveis municipals
Accions de futur per
assolir el compliment
de l'acció

- Elaborar les cartes de servei restants

Data de seguiment

03/03/2019

Grau d'acompliment
Mig
X

Alt
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