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Introducció 

Origen del Pla  
El Pla d’acció pel Civisme neix de la voluntat dels cinc partits polítics amb 
representació municipal a l’Ajuntament del Masnou de crear un mecanisme de 
participació ciutadana que permeti aconseguir un gran pacte entre tots els agents de 
la vila, per tal de poder treballar per al civisme d’una manera conjunta i aconseguir 
del Masnou una vila més cívica. 

Objectius proposats 
Els objectius que volem aconseguir amb la posta en marxa del Pla d’acció pel Civisme 
són plenament assumibles amb la col·laboració i compromís de totes les parts. 

1) Millorar la convivència i les relacions ciutadanes: Incentivar i reforçar les 
relacions personals a través de campanyes, activitats i espais de relació -en 
especial els associatius- com a mitjà per fomentar una millor convivència. 
Promoure la resolució pactada de situacions de conflicte o de xoc 
d'interessos. Potenciar la comunicació des de l’Ajuntament. 

2) Comprometre als vilatans i vilatanes en un civisme actiu: Fomentar una 
cultura de respecte a l'entorn i als altres, i una actitud de promoció d'aquest 
respecte entre els altres vilatans i vilatanes, com a elements essencials en la 
millora de la qualitat de vida i de la convivència. En definitiva volem 
comprometre a tots els vilatans i vilatanes a vetllar per un Masnou Millor. 

3) Responsabilitat en l’ús de l'espai col·lectiu: Promoure una utilització 
responsable dels espais públics mitjançant la qual es garanteixi un bon ús per 
part de tots. Fomentar el sentiment de l'espai públic com a un bé comú a 
preservar i compartir respectuosament. Potenciar el nombre d’espais públics 
així com les activitats als mateixos.  

4) Acabar amb els actes premeditats d’incivisme: Definir els mecanismes i 
actuacions destinats a disminuir els actes vandàlics, els usos indeguts de 
l'espai públic i aquelles actituds que de manera conscient vulneren el respecte 
als altres o a l'entorn, tot establint les fórmules per a la seva sanció i/o 
reparació.  

5) Compromís amb la sostenibilitat: Aconseguir que els ciutadans del Masnou 
participin en els programes de reducció i de reciclatge de residus, de reducció 
del consum d'aigua i de reducció i eficiència en el consum energètic. 
Sostenibilitat és reduir l'ús del vehicle privat potenciant el caminar, la bicicleta 
o el transport públic. 

 
El document del Pla d’Acció pel Civisme recull una sèrie de propostes que 
desenvolupen aquests objectius i que es van debatre i enriquir amb les aportacions 
dels vilatans i vilatanes. 

Nivells de Treball 
Els processos de participació ciutadana, per ser eficients, exigeixen el treball conjunt 
de tres nivells: el polític, el tècnic i el ciutadà. En la definició del Pla del Civisme queda 
palesa la voluntat de treball en aquest tres nivells. El nivell polític a la junta 
d’avaluació o Comissió del Pla de Civisme; el nivell tècnic a la Comissió Tècnica i 
finalment els àmbits de participació on es troba el nivell ciutadà. D’aquesta forma, el 
procés esta ordenat i amb els diferents rols ben clars. 
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La Comissió del Pla de Civisme, integrada per l’Alcalde i representants dels cinc 
partits polítics amb representació municipal, és l‘encarregada de garantir la viabilitat 
dels resultats i documents presentats per la Comissió Tècnica. 
 
A la Comissió Tècnica, presidida pel Regidor Sr. Ernest Suñé, hi trobem la figura del 
Dinamitzador i les aportacions dels tècnics municipals, amb la finalitat d’aportar el 
seu coneixement i experiència i suggeriments. 
 
Els àmbits de participació definits son tres el de Drets i Deures, el de Espais i el de 
Relacions municipals. 

Dinamitzadora i Tècnica de Pla de Civisme 
La figura del Dinamitzador ha de mobilitzar la ciutadania del Masnou, associacions, 
entitats i tota mena d’institucions públiques i privades del municipi. El perfil definit  
va ser el d’una persona aliena a l’Ajuntament del Masnou, independent, amb capacitat 
de treball, de reconegut prestigi i amb coneixement del teixit associatiu del Masnou. 
La designació de la Sra. Marisol Zamora, a proposta del regidor encarregat del 
projecte va ser unànime. 
 
Val a dir que tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona han 
mostrat reiteradament el seu suport al desenvolupament d’aquest Pla, ja de forma 
econòmica ja amb personal tècnic qualificat. A destacar la figura de la Tècnica del Pla 
de Civisme que ocupa la Sra. Cristina Blanco, a disposició de l’Ajuntament del Masnou 
per la Diputació de Barcelona. 

Descripció del Procés 
Prèviament al treball dels àmbits, el 23 de setembre del 2006 va convocar-se la 
ciutadania en un acte de presentació del projecte i promoció dels àmbits de treball. 
 
Les reunions de participació dels àmbits van tenir lloc els dies  2, 3 i 4 d’octubre en 
reunió específica de cada àmbit i el dia 17 d’octubre en una reunió comuna de 
presentació de propostes. 
 
A més, d’acord amb les aportacions realitzades pels tècnics municipals i pels vilatans i 
vilatanes participants dels àmbits, la Comissió Tècnica va elaborar una enquesta que 
va realitzar a quatre-cents masnovins i masnovines, els resultats de la qual han estat 
processats per la Diputació de Barcelona, incorporat les conclusions a aquest 
document. 
 
A la fi del procés de treball del Pla d’Acció pel Civisme, més de mil masnovines i 
masnovins, de forma directa o indirecta hauran fet aportacions, suggeriments o 
correccions, el que ha permès elaborar aquest document de propostes. 

Altres aportacions 
L’anàlisi de la problemàtica de diversos sectors de la societat actual per part de 
diferents departament de l’Ajuntament del Masnou ha permès gaudir d’altres 
documents d’anàlisi amb els que hem enriquit les moltes aportacions que les 
ciutadanes i ciutadans han fet al Pla d’Acció Cívica.  
 
Aquests documents que valorem molt positivament i que, com ja hem dit, han 
enriquit clarament el document final són el Pla Educatiu de Ciutat (PEM) engegat per 
la Regidoria d’Educació, la Diagnosi de Gènere i Igualtat d’Oportunitats que va ser 
engegat per la Regidoria de la Dona, el Pla de Nova Ciutadania, engegat per la 
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Regidoria de Serveis Socials i el Pla de Mobilitat, engegat per la Regidoria d’Obres i 
Projectes. 
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Enquesta 
Tal i com hem comentat, des del PAC va fer-se una petita enquesta basada en les 
conclusions dels àmbits a quatre-centes persones, la qual ha estat analitzada per la 
Diputació de Barcelona i coma trets principals ens diu el següent: 

El PAC 
La ciutadania valora molt positivament la iniciativa de l’Ajuntament i així ho 
manifesta un 78, 4 % dels enquestats, tot i que un 50% n’ha sentit parlar i només un 
1’5 ha participat directament abans de confeccionar l’enquesta, tal i com mostre les 
taules numèriques i de percentatges. 
 

A. TAULA NUMÈRICA 

    Sexe    
Grups 
d'edat Total 

  Home Dona 

Menys 
de 25 
anys 

Entre 25 
i 44 
anys 

Entre 
45 i 64 
anys 

65 anys 
o més  

  Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

Sí 92 95 15 83 60 28 186 

No 89 117 37 70 57 41 206 
Heu sentit parlar del PAC del 
Masnou? 

Ns/Nc 2 4 2 1 2 0 6 

Sí 33 48 8 33 28 12 81 

No 144 166 42 119 91 58 310 
Heu participat en alguna de les 
activitats del PAC? 

Ns/Nc 6 2 5 3 0 0 7 

Sí 140 172 28 129 96 59 312 

No 14 14 4 14 8 1 28 
Creieu que la iniciativa de 
l'Ajuntament del Masnou en 
relació al PAC és positiva? 

Ns/Nc 29 29 22 11 15 9 58 
 

B. TAULA DE PERCENTATGES 

    Sexe    
Grups 
d'edat Total 

  Home Dona 

Menys 
de 25 
anys 

Entre 25 
i 44 
anys 

Entre 
45 i 64 
anys 

65 anys 
o més  

  % % % % % % % 

Sí 50,2 43,9 28,4 53,7 50,0 40,4 46,8 

No 48,6 54,2 67,4 45,4 48,0 59,6 51,6 
Heu sentit parlar del PAC del 
Masnou? 

Ns/Nc 1,2 1,8 4,3 0,9 2,0 0,0 1,5 

Sí 18,0 22,1 14,2 21,3 23,5 17,0 20,3 

No 78,9 77,0 77,3 76,9 76,5 83,0 77,9 
Heu participat en alguna de les 
activitats del PAC? 

Ns/Nc 3,0 0,9 8,5 1,9 0,0 0,0 1,9 

Sí 76,5 80,0 51,1 83,3 80,4 85,1 78,4 

No 7,8 6,3 7,1 9,3 6,9 2,1 7,0 
Creieu que la iniciativa de 
l'Ajuntament del Masnou en 
relació al PAC és positiva? 

Ns/Nc 15,7 13,6 41,1 7,4 12,7 12,8 14,5 

Problemàtiques de la Vila respecte al civisme 
En les diferents preguntes que van realitzar-se als vilatans i vilatanes respecte els 
principals problemes del Masnou el soroll i la neteja son els més destacats, tot i que la 
manca de respecte al mobiliari urbà, les pintades a les façanes i la indisciplina viària 
cal també considerar-les. 



Pla d’Acció pel Civisme 
Document final: Pacte pel Civisme al Masnou 

 

 Pagina 7 de 10 dilluns, 12 / març / 2007 

Valoració d’accions 
Davant la pregunta de valorar diferents accions propostes, els enquestats van 
manifestar-se valorant les opcions. La taula que mostra les valoracions puntua 1 molt 
en desacord; 5 molt d'acord. Aquestes propostes es mostren a la taula annexa en 
ordre de major acceptació. 
 

C. TAULA DE VALORACIÓ D’ACCIONS PROPOSADES 
Estaríeu d'acord en fer formació en urbanitat i civisme? 4,50 
Estaríeu d'acord amb la creació de la figura del defensor del ciutadà o alguna altra que garantís la 
bona actuació municipal? 

4,13 

Estaríeu d'acord en implantar sistemes de bescanvi de sancions per treball social, amb la 
col·laboració de les entitats del municipi? 

4,28 

Si volem potenciar les entitats del municipi, penseu que seria bo crear una Guia de les entitats dels 
Masnou ...? 

4,04 

Creieu que caldria millorar la comunicació visual penjada als contenidors, per ser percebuda amb la 
màxima claredat ... ? 

3,97 

Creieu que cal promoure accions per embellir el Masnou com facilitar l'engalanament de balcons 
amb flors? 

3,94 

L'Ajuntament hauria d'habilitar zones per aquelles persones que vulguin realitzar pintades? 3,87 
Creieu que cal realitzar enquestes mensuals per conèixer l’evolució de la satisfacció ciutadana i els 
aspectes a millorar al Masnou? 

3,78 

Responsabilitat 
Molt interessant és la resposta a la pregunta sobre qui considerava que deuria 
responsabilitzar-se principalment de vetllar pel civisme a la Vila, donat que la majoria 
d’enquestats proposen com a primera opció l’Ajuntament, però també demanden la 
responsabilitat de la ciutadania en general i de la família en particular així com les 
escoles. 

Actuacions proposades 
Desprès de les diverses reunions dels àmbits i les aportacions que han realitzat totes 
les vilatanes i vilatans que han participar així com els suggeriments que ens han 
realitzat des de la Comissió tècnica, les actuacions proposades per a cadascun dels 
àmbits són les que segueixen. 

Àmbit de Drets i Deures 

??Crear la figura del defensor del ciutadà. 

??Potenciar processos participatius planificats i temporalitzats amb presència 
equilibrada de dones i homes d’edats diverses. 

??Modificar l’ordenança de Convivència Ciutadana per recollir i regular les 
aportacions esmentades. Regular i establir un sistema de bescanvi de les 
sancions econòmiques per treball social, les quals haurien de poder realitzar-
se en entitats, associacions i altres del municipi que complissin uns requisits. 
Definir una taula d’equivalència import sanció/hora treballada. 

??Regular amb profunditat i seny les situacions de conflicte d'usos de l'espai 
públic, com la circulació de bicicletes, jocs amb pilota, etc. 

??Descripció d’un decàleg de drets i deures dels vilatans i vilatanes respecte als 
serveis, programes o procediments que s'hi realitzen i difusió en cada 
departament o dependència municipal. 

??Fer un concurs públic, obert a la ciutadania, amb l’objectiu de desenvolupar 
una campanya destinada a difondre les normes bàsiques de convivència. 
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??Realitzar enquestes d'avaluació i promoció de la participació dels vilatans i 
vilatanes per tal de conèixer l’evolució del civisme i la convivència i fer-ne 
difusió pública dels principals indicadors. Incorporar en l’informe sobre 
convivència i civisme les despeses derivades de les actuacions municipals per 
restablir la normalitat i els costos del material malmès. Realitzar anualment 
una presentació de resultats de l’any en curs i objectius de l’any següent. 

??Incrementar els impostos als vehicles més grans i 4x4 que no s’adapten a la 
tipografia del municipi. Potenciar els vehicles petits i de consum ecològic. 

??Desenvolupar serveis, programes i/o accions que afavoreixin la conciliació de 
la vida laboral, familiar i personal. 

??Garantir la recepció i acollida de les persones nouvingudes, d’acord amb la 
diversitat social i cultural present al municipi. Potenciar el coneixement del 
Municipi de la nova ciutadania. 

Àmbit d’Espais 

??Foment de l'ús cívic dels espais públics d'oci mitjançant d'adequació i 
manteniment dels accessos, indicacions i de les infrastructures necessàries 
per al seu bon ús (mobiliari, neteja, manteniment...).  

??Comunicació i promoció del compliment de les normes d'ús dels espais públics 
entre els vilatans i vilatanes, mitjançant rètols i indicacions dels diferents 
espais i dels usos permesos i de l’horari dels mateixos. Crear una notació 
informativa pròpia del Masnou i comuna a tots els espais. 

??Foment de l'ús comunitari mitjançant la realització d'activitats lúdiques als 
diferents espais de la població. 

??Control periòdic i de caràcter preventiu, de les emissions acústiques de 
vehicles, locals comercials i habitatges privats, acompanyada sempre 
d'informació destinada a promoure la consciència dels vilatans i vilatanes i a 
aplicar les normatives i límits vigents.  

??Prioritzar la col·locació de contenidors soterrats i accessibles a tothom. 
Senyalitzar de forma clara les sancions per l’incompliment llençant deixalles. 
Sancions més importants. 

??Promoció de la implicació dels propietaris de béns i immobles de la seva 
neteja, manteniment i embelliment. Establir sancions per l’incompliment de la 
neteja. 

??Estudiar amb deteniment quin són els arbres, plantes o flors són més 
adequades per plantar-les als carrers, jardins, parcs, etc. Millorar la jardineria 
en tot el Municipi. Potenciar uns brigada de voluntaris per fer plantades de 
flors als espais públics. Engalanar balcons i parcs amb més flors i plantes i fer-
ne un seguiment. 

??Crear uns brigada immediata de neteja de pintades a les parets i façanes. 
Realitzar un estudi cromàtic del Masnou i en aquells edificis que compleixin la 
normativa cromàtica municipal, el pintat seria gratuït. 

??Manteniment i actualització del cens d'animals de companyia, i comunicació a 
tots els propietaris dels requisits a acomplir pel que fa a condicions sanitàries i 
d'ús de l'espai públic. 

??Incrementar la dispensa de materials que permetin als propietaris fer la 
recollida dels excrements dels animals de manera còmoda. Campanyes actives 
d’informació per al compliment de les normatives i sanció. 
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??Promoure el coneixement i el compliment de les normatives específiques  
relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat, en especial les referents a 
l'abocament de residus urbans o de residus d'indústries i tallers mecànics. 

??Informar i assessorar sobre l’ús de les àrees d’aportació i la deixalleria. 

??Potenciar les actuacions de la policia local destinades a evitar aquells 
comportaments incívics. Increment de les sancions. 

??Regulació de zones blaves, de càrrega i descarrega, i revisió periòdica de les 
mateixes per actualitzar-les als usos, costums i necessitats del moment. 
Potenciar zones verdes que identifiquin els veïns dels diferents barris, en 
especial els que tenen problemes d’aparcament. 

??Potenciar les zones de vianants i les de prioritat invertida pel Municipi, 
especialment en aquells carrers amb problemes endèmics d’estacionament i 
trànsit. 

Àmbit de Relacions Municipals 

??Potenciació de la revista “El Masnou Viu” i de la Web per promoure les vies de 
participació. Publicar el procés de repartiment de les subvencions així com el 
resultats de la seva aplicació. 

??Crear la Guia d’entitats del Masnou, amb la incorporació de totes les entitats 
del municipi, les seves dades de contacte i informació relativa a les seves 
actuacions. Promoció de la participació de la ciutadania en les associacions, en 
especial dels grups de risc (joves, dones, immigrants). 

??Foment del voluntariat i col·laboració amb les associacions existents. Establir 
un nou marc pel finançament de les associacions. Incentivar, mitjançant 
criteris específics d’atorgament de subvencions, aquells programes o 
iniciatives de les associacions i entitats del municipi que promoguin el civisme. 

??Promoció de l’esport escolar com a eina educativa sobre el civisme. Potenciar 
el programa “Obrim els Patis”. 

??Taller educatiu de comportament cívic (tinença responsable d’animals, 
tasques de la llar, recollida selectiva,...) adreçat a l’ensenyament primari. 
Potenciar altres tallers educatius i de formació. 

??Realització d'un llibre blanc sobre civisme i urbanitat per a alumnes de 
primària i secundària amb implicació i lideratge del Consell Escolar Municipal i 
la participació de la ciutadania. Potenciar aquesta assignatura a les escoles 
del Masnou.  

I ara què? 
Ha finalitzat la tasca del Pla de Civisme i dels tècnics que han treballat, ara és el torn 
que cada Regidoria assumeixi les accions que li pertoquen i les porti a la pràctica. 
 
Hi ha accions que poden ser més immediates i, per què no dir-ho, que estiguin ja en 
un procés de realització, hi ha d’altres que necessitaran d’un treball més dens i 
elaborat i comportarà una execució a més termini, però en definitiva totes i 
cadascuna seran portades a la pràctica. 
 
Des de la Comissió Tècnica s’ha proposat a la Comissió del Pla de Civisme l’execució 
de quatre accions per que durant l’any 2007 es comenci a treballar. 
 
Les accions proposades son les següents: 
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1. Crear de la figura del defensor del ciutadà 

2. Modificar l’ordenança de Convivència Ciutadana per recollir i regular les 
aportacions esmentades. 

3. Crear una Guia de les entitats dels Masnou similar a la que s’ha realitzat amb 
les empreses. 

4. Millorar la comunicació visual penjada als contenidors, per ser percebuda amb 
la màxima claredat. 

 
Cada Regidoria es farà càrrec de les accions que li pertoquen, dels terminis per 
posar-les en funcionament, dels recursos que s’hi destinaran i, en definitiva, de la 
forma en que es duran a la pràctica. 
 
Gràcies a totes i cadascuna de les persones que amb la seva col·laboració, directa o 
indirecta, han aconseguit que El Masnou pugui parlar i dir la seva en un tema que ens 
afecta tant com és el civisme i la convivència. 


