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Comissió 1: Treball 

UN MASNOU PLE DE TREBALL I OPORTUNITATS 
L’efecte més dur que la crisi econòmica té per a molta gent és la manca de feina i 

d’oportunitats per guanyar-se la vida. El treball s’ha convertit en un dels béns més difícils 

d’obtenir a la nostra societat. Molta gent, massa gent, no té feina. I poques persones del 

Masnou poden treballar a prop de casa. 

Davant d’aquesta situació, la creació de nous llocs de treball i la promoció de noves 

oportunitats per guanyar-se la vida han de ser la principal prioritat de la política municipal. 

Per això facilitarem i estimularem nous impulsos per a l’activitat econòmica local i noves vies 

per oferir més oportunitats per a tothom, afavorint la implantació d’empreses especialment 

les vinculades als sectors Turístic, Tecnològic i de Serveis. 

Algunes de les solucions a aquest problema passen per aconseguir fer créixer l’economia local: 

més empreses, més professionals, més autònoms, més llocs de treball, més activitat 

econòmica en general. I proposem algunes mesures que serviran per assolir aquests objectius, 

com ara mesures per facilitar i estimular l’establiment o l’ampliació d’empreses que generin 

llocs de treball, per incrementar l’activitat dels nostres comerços i establiments o mesures per 

millorar la nostra competitivitat. 

Però no n’hi ha prou. Les oportunitats de treball i de guanyar-se la vida en un entorn 

d’economia sostenible no necessàriament passen pel creixement econòmic permanent. També 

cal explorar altres vies alternatives que des de la proximitat i la cooperació entre les persones 

puguin complementar les capacitats del mercat de treball tradicional per oferir oportunitats a 

tothom per guanyar-se dignament la vida. Volem recolzar la posada en marxa de noves 

experiències d’economia social, com podrien ser l’emprenedoria social, el consum 

col·laboratiu, agricultura social urbana, el cooperativisme, i moltes altres. 

Les principals mesures que projectem adoptar per assolir aquests objectius són les següents: 

UNA ESTRATÈGIA MUNICIPAL INTEGRAL PEL TREBALL I 
L’EMPRESA 
Tenim la intenció de reforçar i potenciar les polítiques i els serveis municipals de promoció 

econòmica i de l’ocupació, i de donar-los un caràcter més transversal, de manera que, a més 

de ser un dels departaments més potents de l’Ajuntament, tinguin també capacitat per 

elaborar i aplicar una estratègia municipal integral pel treball i l’empresa que impliqui en 

aquest objectiu els diversos departaments i serveis de l’Ajuntament. 

Les principals activitats que pensem desenvolupar en el marc d’aquesta estratègia integral són 

les següents: 

 Formar i coordinar els responsables polítics i tècnics de les diferents àrees i serveis de 

l’Ajuntament, per tal d’entrenar-los i ajudar-los a detectar i identificar oportunitats de 
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treball i d’iniciativa empresarial amb ocasió del desenvolupament de les seves 

responsabilitats municipals. 

 Donar suport tècnic i assessorament a les empreses i als professionals i autònoms per 

tal que coneguin millor els procediments i puguin presentar ofertes més competitives 

per guanyar licitacions, contractes i concessions de les administracions públiques. 

 Oferir als professionals i a les empreses establertes al Masnou o que s’hi vulguin 

establir informació completa sobre els tràmits administratius que els afectin, així com 

la tramitació centralitzada i conjunta de totes les gestions que hagin de fer davant de 

l’Ajuntament i suport i orientació per als que calgui fer davant d’altres administracions. 

 Oferir a qualsevol empresa o professional interessat una base de dades actualitzada 

d’informació sobre tota mena de recursos i serveis que poden trobar a la nostra ciutat 

i que els puguin ser útils o necessaris per a la seva activitat (locals, proveïdors, 

formació, logística o altres serveis). 

 Fer accions específiques per atreure al nostre municipi empreses i professionals, 

principalment en les activitats que comportin ocupació de qualitat. 

 Crear i impulsar l’activitat regular d’un Consell municipal del treball i l’empresa, amb 

la finalitat d’institucionalitzar la participació de representants dels principals sectors 

econòmics de la ciutat en les tasques de promoció econòmica i de l’ocupació. 

 Facilitar que els professionals i les empreses puguin utilitzar a preu de cost espais 

municipals per fer-hi tallers, cursos, reunions o altres activitats similars. 

En definitiva, es tracta de fer del Masnou un entorn amigable per a les empreses, 

professionals, autònoms i treballadors en general. 

EL CENTRE D’EMPRESES DE LA CASA DEL MARQUÈS 
La posta en marxa el juny del 2014 del Centre de negocis de la Casa del Marquès ha suposat un 

tomb a la política local de suport a les empreses. Aquest equipament, que va ser impulsat 

durant el darrer govern socialista (2007-2011), cal que sigui més aprofitat. Per això bona part 

de les activitats indicades als paràgrafs anteriors es duran a terme en aquest convertint-lo en 

un instrument auto sostenible generador d’avantatge competitiu per a les persones 

emprenedores i per a les empreses del nostre municipi i dels municipis veïns. 

La Casa del Marquès s’ha de convertir en un element dinamitzador i catalitzador de la 

innovació per al teixit empresarial del Masnou, i també ha de servir per intensificar l’oferta 

actual de serveis de suport a les empreses i a les persones emprenedores, oferint-los espais i 

la possibilitat d’allotjament empresarial, tant en règim d’incubació, com de consolidació. 

Millorarem els serveis que ara s’hi ofereixen i a més, hi oferirem: 

 Serveis genèrics i avançats d’acompanyament integral a la pre-incubació, creació i 

consolidació d’empreses, tant per a les del Centre com per a les de la resta del 

municipi. 
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 Equipaments per esdevenir un punt de trobada empresarial (organització sistemàtica 

de jornades, cursos, formació, esmorzars temàtics, …). 

 Serveis d’orientació i formació bàsica per a autònoms i professionals sobre aspectes 

administratius, fiscals i comptables per al desenvolupament legal de la seva activitat. 

El centre d’Empreses de la Casa del Marquès s’ha de vincular molt estretament amb l’activitat 

econòmica del poble i de la comarca. En aquest sentit treballarem per vincular el centre al 

projecte del Tecnocampus de Mataró i al @21 de Barcelona. 

El Centre d’Empreses de la Casa del Marquès ha d’oferir programes específics per a la gent 

jove. Per tant, ens esforçarem a presentar-lo en un llenguatge que interessi el jovent, 

escoltarem les seves necessitats i dissenyarem els programes que donin resposta a les seves 

demandes. 

SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA QUE VOLEM PROMOURE 
Des de l’Ajuntament proposarem als sectors econòmics i social locals de concentrar els nostres 

esforços a impulsar prioritàriament tres grans eixos de promoció econòmica: 

En primer lloc, les activitats més destacades de la nostra base econòmica actual, és a dir: el 

comerç, la restauració i les residències per a la tercera edat. 

En segon lloc, una altra activitat tradicional al nostre poble, però que segurament té encara 

força recorregut: el turisme. 

En tercer lloc, i amb l’especial convicció que requereixen els sectors innovadors, els basats en 

la creativitat artística i cultural, com ara les arts plàstiques i visuals, l’artesania i el disseny. 

Per altra banda, també volem fer una aposta ferma per donar recolzament a iniciatives 

professionals o empresarials que desenvolupin la seva activitat econòmica en el sector de la 

tecnologia i que vulguin crear projectes d’economia social. 

ATREURE MÉS VISITANTS 
El Masnou té recursos més que suficients (la platja, la gastronomia, la cultura, la proximitat a 

Barcelona, la DO Alella) per articular una oferta turística de qualitat i així poder atreure més 

visitants i els recursos i l’activitat econòmica que això comporta. Més visitants vol dir més 

activitat per als nostres establiments d’hostaleria i restauració i per als nostres comerços i, per 

tant, més treball i més riquesa per al conjunt de la ciutat. 

Promourem aquests recursos i impulsarem especialment les activitats següents: 

Turisme familiar. Aprofundirem en les possibilitats que té el Masnou per atreure el turisme 

familiar que vol combinar l’oferta urbana de Barcelona i el gaudi del mar i el sòl en un entorn 

més tranquil. 

Sensibilitzarem els estudiants estrangers que resideixen entre nosaltres sobre els valors 

turístics del Masnou, i així promoure que en puguin fer difusió en el seu entorn familiar i social. 
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Oferta d’allotjaments i serveis turístics. Fomentarem l’increment d’una oferta global 

d’allotjaments i altres establiments i serveis turístics de la població, gestionarem la 

corresponent base de dades i la promourem i difondrem entre els operadors turístics i entre 

els consumidors en general. 

Per incrementar el nombre d’allotjaments turístics treballarem principalment en dues línies: 

fomentar més places hoteleres, per una banda, i assessorar i ajudar a les persones 

interessades a oferir habitatges privats per a allotjament turístic i ajudar així a moltes 

famílies a obtenir ingressos per aquest concepte. 

Productes turístics. Articularem i promourem productes turístics basats en els recursos locals 

d’aquesta naturalesa (platges, mar, història, rutes), entre ells el paquet turístic “passa un dia al 

Masnou”, que integrarà una oferta cultural, gastronòmica i de lleure, aquesta darrera 

vinculada al mar, com ara la vela. 

CONSUMIR COMERÇ LOCAL 
Eixos comercials. Els darrers anys s’han promogut 4 eixos comercials: el Port; el Camí Ral; la 

zona centre, entre el carrer Sant Miquel i el Mercat; plaça Ramón i Cajal i carrer Almeria. Ara, a 

més de dinamitzar-los i promoure la seva connexió en xarxa, impulsarem un eix que els 

uneixi com una gran rambla cívica i comercial, entre la Plaça de la Llibertat i la Plaça Ramón i 

Cajal, a través dels carrers Romà Fabra i Roger de Flor: l’Eix Vallmora o Blau/Verd. 

Millorar l’oferta comercial. Estimularem i ajudarem els comerços locals a ampliar i millorar la 

seva oferta, a tots els nivells (assegurar activitat comercial en els baixos de les noves 

promocions i, en general, més comerços, ampliació d’horaris, més productes, millors preus), i 

contribuirem a sensibilitzar la població en general sobre els avantatges de comprar a prop de 

casa. Promourem la cooperació entre els comerços per impulsar xarxes que els facin més 

competitius. 

Consumir comerç local dóna vida a la nostra ciutat, crea llocs de treball i estalvia els costos 

(econòmics, en temps i ambientals) dels desplaçaments. Promourem mitjançant campanyes 

(com Queda’t, que ha estat molt ben valorada) i altres instruments adequats que la nostra 

ciutadania i la de les poblacions veïnes consumeixin més comerç local. 

També consolidarem i ampliarem les fires comercials (Nadal, Sant Jordi, Artesans i Artistes, 

Gastronòmica, etc.). 

Millora de l’entorn i dels serveis urbans. A més de les tasques de sensibilització i promoció, 

també ajudarem a l’assoliment d’aquests objectius amb diverses intervencions de millora de 

l’entorn urbà favorables al desenvolupament de l’activitat comercial (assegurar l’existència 

d’aparcaments de rotació suficients i de més zones de vianants i mesures per facilitar el servei 

a domicili). 

SÒL PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
Dotarem el Masnou de més sòl industrial i terciari, a fi de fer possible i d’ajudar també 

d’aquesta manera a l’establiment de noves empreses. 
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Amb aquesta finalitat, ajudarem a accelerar la tramitació i l’execució del planejament en 

tràmit o ja aprovat, especialment en els terrenys de l’Estampadora, l’antiga Dogi (on s’hi ha 

d’establir una potent oferta d’usos comercials), en el Camí del mig i a Voramar 2. 

EXPLORAR I PROMOURE NOVES FORMES DE TREBALL I 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA 
Aconseguir que hi hagi oportunitats per a tothom no passa necessàriament per la solució 

tradicional, és a dir, perquè hi hagi més creixement econòmic. 

Hem d’aprendre de la crisi que també es pot viure d’una altra manera, que ens podem guanyar 

la vida sense necessitat de consumir tant. 

En aquest sentit, promourem i facilitarem xarxes locals de cooperació i intercanvi entre les 

persones. En el ben entès que els protagonistes han de ser les persones interessades; 

l’ajuntament només facilitarà, posarà les infraestructures necessàries i estimularà i ajudarà. 

Economia sostenible. Explorarem i impulsarem pràctiques alternatives de treball i d’activitat 

econòmica, especialment les més compatibles amb els models d’economia sostenible i que 

puguin aprofitar les relacions de confiança i proximitat de l’àmbit local. 

Aprofitar les relacions de proximitat. Promourem pràctiques de cooperació directa entre les 

persones, a fi de què puguin obtenir més fruïts dels seus coneixements i habilitats i del fet de 

compartir-los amb altres persones properes. 

Mercat local de productes i serveis. Entre altres iniciatives, impulsarem un mercat local de 

productes i serveis, on les persones interessades puguin intercanviar directament productes, 

coneixements i habilitats, i així treure més fruït del seu treball i de les seves capacitats. 

Impulsarem les infraestructures, els serveis i els canvis culturals que permetin i afavoreixin el 

teletreball, i així poder gaudir més de la vida a la nostra Vila i estalviar els costos de tot ordre 

que comporten els desplaçaments diaris a la feina. 

Horts urbans i horticultura ecològica. Facilitarem i promourem horts urbans, per difondre 

coneixements i pràctiques saludables i per treure més profit al nostre poble i fer-lo més 

sostenible, i també perquè d’aquesta manera podem ajudar a algunes persones a guanyar-se 

la vida. Promourem i facilitarem l’horticultura ecològica en els terrenys del municipi que siguin 

aptes, tant provisionalment (mentre no s’hi desenvolupin els altres usos a què estiguin 

destinats), com de forma estable. 

SUPORT A LES PERSONES EN ATUR 
Aprofundirem més en el servei que ja s’està donant de posar en contacte les persones 

aturades del Masnou amb les empreses del poble i així aconseguir que totes les nostres 

empreses s’adrecin en primer lloc a la borsa d’aturats local quan tenen necessitat de cobrir un 

lloc de treball. I facilitarem que totes les persones aturades del Masnou s’inscriguin a la borsa 

de treball del servei municipal de promoció econòmica. 
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Promourem que els contractistes de l’Ajuntament donin prioritat a la borsa de treball del 

servei municipal de promoció econòmica per cobrir les seves vacants. 

Mantindrem i intensificarem les activitats de formació i reciclatge adreçades a les persones 

aturades, tant per estimular-les a mantenir-se en un estat d’ànim positiu, com per a ajudar-les 

a assolir els coneixements i les habilitats requerits pels sectors amb demanda de mà d’obra. 

Reforçarem el servei d’orientació laboral. Crearem dos nous serveis per a persones a l’atur: el 

servei de coaching laboral i el servei d’assessorament i acompanyament a l’auto ocupació. 

CONNEXIÓ A LA FIBRA ÒPTICA 
L’Ajuntament ha connectat els serveis i les dependències públiques amb fibra òptica i tenim 

previst de continuar aquest procés amb la connexió dels centres educatius i dels altres 

equipaments i serveis. 

Tenim la intenció d’aprofitar aquesta xarxa per facilitar i promoure que les empreses de 

telecomunicacions interessades puguin oferir la connexió a la fibra òptica als seus clients de la 

nostra ciutat, començant pels centres de treball per als quals aquesta connexió pugui 

comportar un avantatge competitiu i arribant a tothom. 

Estendre la connexió a la fibra òptica és també un requisit imprescindible per afavorir el 

teletreball i per facilitar l’accés de tothom als avantatges, serveis i oportunitats que ens 

proporcionen les xarxes i els serveis digitals. 

UN AJUNTAMENT EFICIENT 
Fer les coses a menys cost. Per afavorir el desenvolupament de l’economia local i les 

oportunitats de la nostra gent necessitem un ajuntament com més eficient millor. És a dir, que 

compleixi les seves responsabilitats, que faci les inversions i presti els serveis que necessita la 

comunitat local, i ho faci amb el menor cost econòmic possible (millorant els procediments i 

l’organització, formant i motivant el personal), beneficiant sempre com més gent millor. S’ha 

fet molt en aquest sentit els darrers anys i seguirem esforçant-nos per guanyar en eficiència. 

No apujarem els impostos. Un compromís molt clar: totes les noves activitats, serveis i 

inversions previstes en aquest programa electoral, i les altres que les circumstàncies futures 

aconsellin d’implementar, es duran a terme sense incrementar els impostos municipals més 

del que creixi l’IPC. 

Som conscients de què la crisi fa créixer demandes socials que no es poden desatendre, i de 

què fa minvar alguns dels ingressos municipals. Caldrà fer més coses amb els mateixos o amb 

menys recursos; en qualsevol cas, la ciutadania del Masnou no tindrà que pagar més impostos 

per gaudir de les mesures previstes en aquest programa. 

Modernització de l’administració municipal. Continuarem els processos de reforma i millora 

de l’administració municipal, a fi de formar, preparar i motivar millor el personal de 

l’Ajuntament, i així poder treure més rendiment a la seva dedicació, i de fer més àgils i eficients 

els circuïts administratius. 
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Estructura municipal professionalitzada. La gestió de l’Ajuntament ha de funcionar igualment 

al marge de qui estigui governant per garantir la qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament. 

Tant aviat com la llei ens ho permeti, la creació de la figura del Gerent general i de gerents 

d’àrea seran la base d’aquesta garantia alhora que facilitaran la transició a un sistema de servei 

basat en la qualitat. 

Cooperació amb les poblacions veïnes. Promourem noves experiències de col·laboració amb 

les poblacions veïnes, especialment amb Alella i Teià, a fi de compartir serveis i iniciatives i 

d’aquesta manera estalviar despeses i treure més rendiment dels nostres recursos. 

Aquesta col·laboració també ha de servir per defensar conjuntament interessos comuns 

davant d’altres administracions o empreses, i així poder accedir a noves oportunitats. 

 


