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El document que teniu a les mans, el nou Pla d’actuació de mandat (PAM) de Masquefa, recull les
línies de treball més rellevants que configuren l’acció del govern municipal per al mandat 2019-2023.
Aquí hi trobareu, doncs, els objectius i les principals polítiques d’actuació que hem desplegat, estem
duent a terme i volem impulsar des de l’equip de govern amb l’objectiu d’assolir una millora del
benestar i la qualitat de vida dels vilatans, així com situar el poble en un escenari de
desenvolupament i creixement econòmic, social i cultural per als propers anys.

El PAM és un document viu i flexible que continuarà obert fins a finals de l’actual mandat amb el
propòsit que la població i les entitats conegueu de primera mà en quins àmbits està actuant l’equip
de govern i quines actuacions específiques s’estan executant des de l’Ajuntament per millorar la
qualitat de vida de la comunitat.

Volem contribuir des la proximitat, la sostenibilitat, la transparència, la inclusió, la transversalitat
l’eficiència i la innovació a fer del municipi de Masquefa un lloc segur, innovador i dinàmic;
que sigui motiu d’orgull, que generi oportunitats per a tothom, i que doni compliment als objectius
de desenvolupament sostenible (ODS) fixats a l’Agenda 2030. I en aquest propòsit els veïns hi
ocupeu un rol central.

La voluntat de l’equip de govern és aprofundir en la millora de la nostra gestió, augmentar la
transparència en l’acció municipal i acostar el dia a dia del consistori als vilatans. En
aquesta línia, volem que aquest PAM esdevingui una de les principals eines al servei de tota la
població per a fiscalitzar l’acció de govern, el seu progrés i el grau d’acompliment dels objectius
plantejats, i per a contribuir entre tots els agents polítics, socials i empresarials de la vila a construir
el municipi del present i del futur. 

PRESENTACIÓ

Xavier Boquete
Alcalde de Masquefa



 L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions
Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda
marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb
la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si
per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral, multidimensional —referida a les tres dimensions del
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal- Es
desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS),
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. Cada ODS inclou diferents fites (en total 169) que contribueixen a l'assoliment
de l’objectiu.

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de
governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada
nivell de govern s’ha de comprometre per impulsar, implementar i aconseguir les fites
marcades.

 Més informació: https://www.diba.cat/es/web/ods/que-son-els-ods

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.diba.cat/web/ods/els-ods-i-les-agendes-globals
https://www.diba.cat/es/web/ods/que-son-els-ods
https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods


Missió

L’Ajuntament de Masquefa governa, gestiona els recursos i presta serveis de qualitat
des de la proximitat per tal de garantir la cohesió social i territorial i per satisfer les
necessitats de la ciutadania, les empreses i el teixit associatiu tot aprofitant les
col·laboracions.

      
Visió
L’Ajuntament de Masquefa vol contribuir a que el municipi esdevingui una vila segura,
innovadora i dinàmica; motiu d’orgull dels seus vilatans, i que generi oportunitats per a
tothom governant de forma responsable, inclusiva i sostenible per tal de gaudir d’una bona
qualitat de vida. 

Valors
1. La proximitat
2. La sostenibilitat
3. La transparència
4. La inclusió
5. La transversalitat
6. L'eficiència
7. La innovació
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Millorar la qualitat de vida de les persones, en especial de
les més vulnerables1

2

3

4

Promoure el creixement econòmic, la innovació i l’ocupació
de qualitat al municipi

Planificar el territori de manera que afavoreixi la
sostenibilitat, la mobilitat i la cohesió territorial

Promoure la convivència, la participació i la dinamització
social i cultural del municipi 

5 Garantir una Administració oberta, transparent i propera 



1

Objectiu específic
 1.1

      
     
     

      

Posada en marxa, conjuntament amb les entitats de referència al territori, de la Fundació Privada

Masquefa Inclusiva.

Canvi del model del Servei d’assistència domiciliària.

Creació d'un programa d’ajudes socials per a gent gran, especialment per a majors de 80 anys.

Creació d'una xarxa de voluntariat per prevenir l'aïllament de la gent gran i en especial als que hi viuen a

les urbanitzacions.

Revisió i millora del programa d’activitats esportives i de lleure per a la gent gran.

Avançar en un model d'atenció a la gent gran més proper per promoure
un envelliment actiu i de qualitat

Construcció de noves pistes de vòlei i futbol platja al complex esportiu.

Remodelació de les instal·lacions del pavelló 1.

Instal·lació de nova il·luminació de tecnologia LED a les instal·lacions esportives municipals. 

Garantir instal·lacions esportives de qualitat per al desenvolupament de
les diverses disciplines esportives Objectiu específic

 1.2

      
     
     

      

Millorar la qualitat de vida de les persones,
en especial de les més vulnerables



1
Instal·lació del sistema de llum de la zona esportiva d’El Maset.

Creació d'un mapa municipal d'equipaments. 

Difusió del mapa municipal d'equipaments a tota la població.

Adaptació de les instal·lacions esportives municipals i dels centres escolars per poder acollir noves

disciplines esportives.

Objectiu específic
 1.3

      
     
     

      

Realització de les inversions previstes en els nostres centres educatius. 

Ampliació de l’oferta educativa de La Beguda oferint P1 i P2 a l’escola Vinyes Verdes. 

Definició amb els centres escolars de les necessitats TIC del seu alumnat per prevenir la bretxa digital.

Realització dels programes complementaris a l'escola i d'acompanyament a l'escolaritat. 

Definició de noves estratègies d'orientació per facilitar la permanència en el sistema educatiu i la

reincorporació en cas d'abandonament prematur.

Millora de la formació permanent per a persones adultes.

Creació d'un programa de suport als joves que estudien a Europa.

Impulsar l'accés a una educació de qualitat, i promoure la igualtat
d'oportunitats en totes les etapes educatives 

Millorar la qualitat de vida de les persones,
en especial de les més vulnerables



1
Manteniment del servei de l’Espai Socioeducatiu.

Creació d'una nova Aula Virtual al CTC.

Programació d'una oferta formativa al CTC per persones adultes constantment adaptada a les

necessitats detectades.

Promoció del CTC com a centre referent al territori en exàmens oficials de competències TIC: Microsoft

Office i ACTIC.

Implantació del projecte CUEME a les escoles del municipi (foment de l'emprenedoria).

Objectiu específic
 1.4

      
     
     

      

Instal·lació de càmeres de videovigilància en punts estratègics de la via pública.

Potenciació de la policia de proximitat.

Disseny d'un pla especial de seguretat per als nuclis.

Implantació de la zona 30 en totes les zones urbanes.

Millora de la il·luminació en punts específics i amb una mirada en clau de gènere.

Programació d'una oferta formativa al CTC sobre ciberseguretat.

Aconseguir que els veïns del municipi es sentin segurs 

Millorar la qualitat de vida de les persones,
en especial de les més vulnerables



1

Objectiu específic
 1.5

      
     
     

      

Oferta d'atenció a infants, joves i famílies.

Disseny d'un paquet d'ajuts per pal·liar la pobresa energètica de les persones en situació de risc.

Promoció dels ajuts de caràcter social relacionats amb la formació, el pagament de l’IBI i l’eficiència

energètica.

Col·laboració amb l'INCASÒL en la construcció de pisos de lloguer assequible sota El Turó del Met

destinats a les persones joves o a les famílies necessitades.

Posada en marxa del servei d'allotjament temporal per urgència social.

Requeriment dels habitatges buits en propietat de les entitats bancàries per tal que es posin a lloguer

social.

Creació de la Taula d'Habitatge Municipal.

Redacció d'un Pla d'Habitatge Municipal.

Inclusió de criteris socials a les convocatòries de plans d'ocupació.

Donar resposta a les situacions de vulnerabilitat i risc d'exclusió social
al municipi 

Millorar la qualitat de vida de les persones,
en especial de les més vulnerables



1

Objectiu específic
 1.7

      
     
     

      

Exigència al Departament de Salut que el CAP de Masquefa, referent de l'àrea sanitària, obri tots els

dies de la setmana i n'ampliï els serveis.

Elaboració del Pla de Salut Municipal.

Realització de campanyes i activitats per promoure els hàbits saludables.

Realització de campanyes de donació de sang.

Ampliar els serveis sanitaris del municipi i fomentar els hàbits
saludables a la població

Aprovació del Pla d'Infància.

Aprovació del nou Pla de Joventut. 

Elaboració d'un informe sobre les necessitats que tenen els infants i les famílies de 0 a 3 anys.

Realització d'una campanya per posar en valor la creativitat i la capacitat de superació dels joves. 

Creació de llocs de treball amb la sol·licitud de la subvenció Joves en Pràctiques.

Ajut en la tramitació de la sol·licitud d'adhesió al sistema de Garantia Juvenil.

Centralització de la informació d’interès (serveis, beques, ajuts, etc.) de les famílies amb infants i

adolescents per facilitar la informació i la tramitació.

Creació d'un protocol per millorar la detecció i abordatge de situacions de vulnerabilitat i risc que

afecten a la infància, als joves, i a les famílies.

Promoure accions i programes adreçats a infants, joves i famílies 

Objectiu específic
 1.6

      
     
     

      

Millorar la qualitat de vida de les persones,
en especial de les més vulnerables



1 Millorar la qualitat de vida de les persones,
en especial de les més vulnerables

Objectiu específic
 1.8

      
     
     

      

Redacció del Pla d'igualtat del municipi.

Redacció del Pla d'igualtat intern.  

Inclusió de clàusules socials en la contractació que beneficien la igualtat de gènere. 

Promoció de mecanismes de participació en l'àmbit d'igualtat de gènere.

Desenvolupament del protocol local d'actuació davant les violències sexuals en els espais públics d'oci. 

Realització de formació en coeducació i lluita contra la desigualtat i la violència de gènere i LGTBI. 

Realització d'activitats i campanyes en coeducació, en la lluita contra la desigualtat i la violència de

gènere i LGTBI. 

Promoure la igualtat de drets i oportunitats i la no discriminació per
raons de gènere 



2 Promoure el creixement econòmic, la innovació i
l’ocupació de qualitat al municipi

Objectiu específic
 2.1

      
     
     

      

Posada en marxa del projecte pioner Masquefa Vila Inclusiva.

Establiment de contactes entre la Regidoria de promoció econòmica i els responsables de les principals

empreses del municipi per a la priorització de la contractació de persones aturades de Masquefa. 

Potenciació de les sinergies i les col·laboracions entre el CTC i l’empresariat del municipi.

Coordinació més continua entre l'Àrea de Benestar Social i Ocupació Local.

Adequació de la formació per a l'ocupació i l'emprenedoria a les noves necessitats del mercat de treball.

Digitalització del Servei d'Ocupació Local.

Posada en marxa del projecte Treball, Talent i Tecnologia adreçat a la digitalització d'empreses i persones.

Fomentar les polítiques actives d'ocupació



2 Promoure el creixement econòmic, la innovació i
l’ocupació de qualitat al municipi

Recolzament al comerç local i a l'Associació de comerços i serveis de Masquefa.

Creació de noves parades i espais al mercat municipal.

Actualització de les ordenances del mercat municipal. 

Mentoria per la transformació digital del teixit comercial.

Noves línies d'ajuts per fer front a les despeses ocasionades per la COVID-19 al teixit comercial.

Potenciar el comerç urbà i els mercats
Objectiu específic

 2.3

      
     
     

      

Objectiu específic
 2.2

      
     
     

      

Ampliació del polígon El Clot del Xarel·lo.

Millora dels serveis del polígon La Pedrosa.

Incorporació d'un punt PAE (Punt d'Atenció a les Empreses) al CTC.

Organització de formació empresarial per donar resposta a les necessitats de les empreses locals.

Reactivació del viver d'empreses Masquef@ctiva per incorporar nous emprenedors als despatxos lliures.

Mentoria per a la transformació digital del teixit empresarial.

Potenciar el teixit empresarial i industrial del municipi



2 Promoure el creixement econòmic, la innovació i
l’ocupació de qualitat al municipi

Objectiu específic
 2.4

      
     
     

      

Redacció del projecte de branding place per Masquefa.

Determinació d'una marca de territori.

Disseny d'una estratègia vers les oportunitats que genera la UE.

Cerca d'ambaixadors de Masquefa: xarxa de persones que volen promoure Masquefa en el seu lloc

actual de residència.

Realització d'una campanya per posar en valor el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya

(CRARC) com a motor turístic del municipi.

Elaboració d'un Pla estratègic de Turisme.

Creació d'espais per a l’estacionament d’autocaravanes per fomentar el turisme camper al municipi.

Adequació dels espais El Turó, Cementiri Vell i Turó del Met per esdevenir zones de tranquil·litat i reflexió

personal.

Millora de la senyalització d’equipaments, del patrimoni local i dels elements d’interès turístic.

Suport i participació a projectes comarcals en l'àmbit turístic.

Planificar la promoció del territori per atraure capital econòmic i humà,
així com generar una visió d'orgull intern



3 Planificar el territori de manera que afavoreixi la
sostenibilitat, la mobilitat i la cohesió territorial

Objectiu específic
 3.1

      
     
     

      

Realització de campanyes de foment del reciclatge.

Redefinició de l'estratègia per reduir el nombre de residus que entren a l'abocador de Can Mata.

Finalització del projecte de canvi d’enllumenat a tot el municipi amb il·luminació de tecnologia LED.

Realització d'una campanya de foment del consum d'energies provinents de fonts renovables i

sostenibles.

Realització de campanyes per a la promoció del canvi a vehicles elèctrics.

Avançar en la gestió sostenible dels residus i l'energia

Elaboració del POUM.

Finalització del projecte d’urbanització d’El Maset.

Desplegament del Pla de Millores de les urbanitzacions.

Desplegament del Pla de Millores a La Beguda Alta.

Creació d'un nou camí entre El Maset i el centre de Masquefa accessible i de fàcil trànsit ja sigui a peu

o amb bicicleta. 

Pacificació del Carrer Major i Sant Pere.

Consolidació i ampliació del nombre de places d'aparcament al municipi. 

Implementació de l'Agenda Urbana Europea a través del planejament urbanístic.

Posar en valor el territori mitjançant la seva transformació ordenada i
innovadoraObjectiu específic

 3.2

      
     
     

      



3 Planificar el territori de manera que afavoreixi la
sostenibilitat, la mobilitat i la cohesió territorial

Objectiu específic
 3.3

      
     
     

      

Disseny d'un Pla de mobilitat sostenible que ordeni la circulació de vianants i vehicles dins del municipi.

Eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques del municipi.

Millora de la senyalització de la xarxa de camins rurals dels voltants del municipi per a bicicletes i

caminaires.

Reasfaltat, ordenació d'encreuaments i instal·lació de bandes sonores dels carrers de la vila.

Finalització de les obres de construcció del pont que unirà El Maset amb Can Quiseró.

Reasfalt dels carrers que resten per arranjar de Can Parellada. 

Vetllar per la vertebració, la connexió i la cohesió territorial

Objectiu específic
 3.4

      
     
     

      

Implementació de la brigada de neteja als diferents nuclis.

Dotació de wifi obert d'alta velocitat a espais públics exteriors i interiors del municipi.

Millora de l'espai de l'Oficina d'atenció als vilatans (OAV).

Crear espais públics i equipaments municipals accessibles i sostenibles 



4 Promoure la convivència i la dinamització social i
cultural del municipi

Objectiu específic
 4.1

      
     
     

      

Creació d'un cens genètic caní.

Implantació d'un sistema d’identificació d’excrements de gossos.

Elaboració d'una nova ordenança de civisme incloent les mesures alternatives a les sancions

econòmiques.

Realització de formació adreçada a polítics i tècnics en matèria de civisme i convivència. 

Realització de campanyes per promoure el civisme i la convivència amb missatges positius adreçats

a la ciutadania.

Creació de la Taula de la promoció del civisme i la convivència.

Realització de campanyes per a la integració social i atenció a la diversitat cultural (Masquefa Vila

Acollidora).

Fomentar el civisme, la convivència, el respecte i el sentiment de
pertinença



4 Promoure la convivència i la dinamització social i
cultural del municipi

Objectiu específic
 4.3

      
     
     

      

Creació d'un programa per a la recerca, protecció i difusió del patrimoni cultural de Masquefa.

Innovació i millora dels programes culturals "Fem Cultura" i "Masquefa sona bé". 

Potenciació i valorització de les festes populars: Festa Major Petita (Sant Isidre), Festa Major (Santa

Magdalena), Festa del Raïm, i Aplec al Cementiri Vell.

Dinamització de la biblioteca municipal a través de diverses activitats i noves propostes.

Fer de la cultura l'eix dinamitzador del municipi i un element de cohesió
i identitat

Recolzament de l’activitat promoguda per teixit associatiu.

Disseny de noves propostes lúdiques i culturals.

Publicació d'un catàleg de les associacions i entitats del municipi.

Potenciar les associacions i entitats del municipi com actiu vital per al
dinamisme, la convivència i l’esperit cívic de la població de MasquefaObjectiu específic

 4.2

      
     
     

      



5 Garantir una Administració oberta, transparent
i propera 

Objectiu específic
 5.1

      
     
     

      

Realització de processos participatius per decidir la denominació dels equipaments municipals i

d’alguns carrers de la vila.

Creació de Consells territorials i sectorials.

Elaboració de pressupostos participatius.

Fomentar la participació ciutadana 

Creació de la Regidoria de civisme urbà. 

Creació de la Regidoria d'igualtat.

Creació de la Regidoria d'habitatge.

Realització d'un estudi organitzatiu de l'Ajuntament.

Anàlisi i millora de processos interns.

Formació i acompanyament a la ciutadania i altres col·lectius (empreses, entitats, etc.) en l'àmbit digital.

Millorar l'organització interna per consolidar els serveis que es presten
a la ciutadaniaObjectiu específic

 5.2

      
     
     

      



5 Garantir una Administració oberta, transparent
i propera 

Objectiu específic
 5.3

      
     
     

      

Implementació d’un nou gestor de cues amb cita prèvia. 

Publicació del catàleg de serveis al web municipal. 

Establiment d'un punt d'autogestió a l'OAV.

Elaboració de la carta de serveis dels diferents serveis municipals.

Increment de les dades obertes disponibles al Portal de Transparència.

Implementació del procediment de pagament online a la web, vinculat al programa de gestió

d'ingressos de l'Ajuntament.

Enviament del butlletí de notícies per Whatsapp.

Impuls de la "Carpeta ciutadana - El meu espai".

Esdevenir una Administració amb tramitació simple i electrònica



EL PAM EN CLAU
D'AGENDA 2030

L'acció de govern de l'Ajuntament de Masquefa contribueix a l'assoliment de 12 dels 17 ODS de l'Agenda 2030. El
pes de cada un d'aquests ODS ve determinat pel nombre d'actuacions del PAM que té associades:
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SISTEMA DE SEGUIMENT I RENDICIÓ DE COMPTES

El Pla d'actuació de mandat esdevé el full de ruta que ha d'orientar
l'acció de govern del nostre Ajuntament pels propers 3 anys. Per tant,
no és una mera declaració d'intencions sinó que en ell s'hi recullen les
principals prioritats i actuacions que es duran a terme. És un
document viu, que caldrà anar adaptant a les noves necessitats i
demandes socials en cada context.

Per fer d’aquest document de planificació estratègica un element viu i
transformador, el seu seguiment i la consegüent rendició de comptes
esdevenen centrals.

És per això que s'ha previst elaborar cada any un informe de
seguiment que permeti a la ciutadania disposar d'informació bàsica
sobre el Pla d'actuació de mandat i la seva execució, de tal manera que
se n'asseguri la transparència envers la ciutadania. 

Aquest informe serà traslladat a la ciutadania fent-ne difusió i penjant-
lo a l'apartat de transparència del web municipal.



COM S'HA FET EL PAM

El Pla d'actuació de mandat 2020-2023 que teniu entre mans és el resultat d'un procés de treball reflexionat
dut a terme per generar un instrument útil per a la gestió municipal i per a la presa de decisions
estratègiques.

Durant els darrers mesos, i amb el suport metodològic de la Diputació de Barcelona, l'equip de govern així
com l'equip tècnic de l'Ajuntament ha treballat en l’elaboració del Pla d'actuació de mandat del municipi,  on
es concreten les prioritats polítiques a desplegar fins el 2023, així com les polítiques, actuacions i serveis
municipals dirigits a satisfer les necessitats reals individuals i col·lectives.  

El resultat d'aquest treball és aquest Pla d'actuació de mandat reflexionat i col·laboratiu i que busca, al cap i a
la fi, fer possible tot allò que ens hem proposat dur a terme en aquest mandat.
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