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1. INTRODUCCIÓ 

Què és la responsabilitat social corporativa: RSC? 

L’RSC és un model innovador de gestió de les organitzacions basat en criteris responsables en els 

àmbits social, ambiental, econòmic, laboral i del bon govern, que s’orienta a incrementar la seva 

eficiència i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una 

societat millor. 

La Comissió Europea, en el Llibre verd per al foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social 

de les empreses (Comunicació de la Comissió Europea de l’any 2001) la defineix com “la integració 

voluntària per part de les organitzacions de les qüestions socials i ambientals en les operacions i en 

les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes, la comunitat en 

què opera”. 

Com a principals característiques de la responsabilitat social (RS) destaquem: 

• L’RS va més enllà del compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable, ja que aquestes són 

obligacions que ha de complir qualsevol organització pel fet de desenvolupar la seva activitat i, per 

tant, són el punt de partida sobre el qual ha de desenvolupar-se l’RS. 

• L’RS és una pràctica voluntària i conscient d’adopció de patrons o exigències en matèria de 

gestió de les organitzacions socialment compromeses. 

• L’RS es basa en el desenvolupament sostenible, implementant actuacions responsables en les 

seves cinc dimensions (bon govern, laboral, social, ambiental i econòmica) amb la visió de provocar 

un impacte positiu en la societat i l’entorn a llarg termini.   

• L’RS es caracteritza, també, per la seva transversalitat, entesa com una nova cultura que 

impregna tota l’organització i és present en totes les àrees de gestió. 

• L’RS basa el seu èxit en la transparència i la participació de les parts interessades en tota la 

cadena de valor així com en els diversos àmbits d’actuació de l’organització. 

• L’RS pot aplicar-se a qualsevol tipus d’organització. 
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2. ANTECEDENTS 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 17 de desembre de 2015, va aprovar, en el marc del 

Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2016, el 

seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos. En aquesta edició del Catàleg, la Diputació 

de Barcelona incorporava, per primera vegada, un recurs destinat a l’Impuls de la responsabilitat 

social corporativa (RSC), gestionat per la Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions 

Oficials i, concretament, pel Servei d’Organització i Responsabilitat Social Corporativa. 

El 27 de gener de 2016 l’Ajuntament de Centelles va sol·licitar a la Diputació, a través del Portal 

Municipal de Tràmits (PMT), la seva cooperació per a l’actuació “Impuls de la responsabilitat social 

corporativa (RSC) a l'Ajuntament de Centelles”. A continuació es va convocar una reunió preliminar 

per concretar la petició municipal i valorar la seva adequació al recurs ofert per la Diputació, que es 

va celebrar el dia 30 de març a Centelles. Hi van assistir, per la banda de l’Ajuntament, l’Alcalde,  

Miquel Arís, la secretària d’alcaldia, Maria Ona Galobardes, i el tècnic municipal responsable del 

projecte, David Camps; i, per part de la Diputació, el Director de Serveis de Formació (amb funcions 

de coordinació i direcció de la Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials),  

Enric Herranz i la cap del Servei d’Organització i Responsabilitat Social Corporativa, Gemma Quiñoa.  

A partir de la reunió preliminar de contextualització, el Servei d’Organització i RSC va estudiar la 

sol·licitud i va determinar que les necessitats de l’Ajuntament s’ajustaven a l’assessorament que 

s’oferia. Així, es va iniciar el tràmit administratiu per a l’aprovació de l’actuació i la Presidència de la 

Diputació de Barcelona, en data 18 d’abril de 2016, va dictat el corresponent decret amb número de 

registre 3074/16. 

Amb aquest tràmit la Diputació es va comprometre amb l’Ajuntament de Centelles a donar suport en 

l'elaboració d'una diagnosi que permetés conèixer el nivell d’integració de la responsabilitat social en 

la gestió i estratègia corporativa, posar en valor totes aquelles actuacions ja implantades i, alhora, 

dissenyar una pla d’acció que identifiqués noves actuacions i projectes socialment responsables. 

Els treballs tècnics es van iniciar el dia 10/05/2016, amb una reunió de presentació a l’Ajuntament de 

Centelles, en la qual van assistir la secretària d’alcaldia, Maria Ona Molas Galobardes, i el tècnic 

municipal responsable del projecte, David Camps, de l’Ajuntament, i la Clara Finazzi, de la Diputació 

de Barcelona. 
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3. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS:  

L’objectiu de la col·laboració és elaborar una diagnosi de situació actual de la responsabilitat social a 

l’ens local, que permeti conèixer el nivell d’integració de la responsabilitat social en la gestió i 

estratègia corporativa, posar en valor totes aquelles actuacions ja implantades, perquè es visualitzin 

a nivell corporatiu i siguin conegudes per la ciutadania i la resta de grups d’interès i dissenyar una pla 

d’acció amb noves actuacions i projectes socialment responsables. 

Per tant, el projecte pretén obtenir aquests 4 resultats: 

- Identificació i descripció de les actuacions d'RSC desenvolupades 

-   Proposta de visualització i comunicació de l’RSC i de sensibilització de les persones de l'ens local 

- Recull de propostes de bones pràctiques a impulsar (que serviran de base pel pla d’acció) 

- Elaboració d’una diagnosi i un pla d'acció per l'impuls de la responsabilitat social a l'organització 
(Aquests dos elements no s’inclouen en el present informe; s’integraran en el següent lliurament) 

4. ESTRUCTURA DEL PROJECTE I METODOLOGIA: 

El projecte s’ha estructurat d’acord amb les tres fases següents: 

1. Identificació de les actuacions de responsabilitat social que s’impulsen des de l’ens local, 

classificant-les d’acord amb les 5 dimensions de l’RSC: bon govern, laboral, ambiental, social i 

econòmica. 

2. Disseny d’una proposta per posar les accions en valor, que pot incloure accions de comunicació, 

sensibilització o formació, per tal que les persones de l’ens local, la ciutadania i la resta de grups 

d’interès coneguin les iniciatives de responsabilitat social que s’impulsen. 

3. Elaboració d’una diagnosi de la situació actual de l’ens local en matèria de responsabilitat social, 

que posi en valor els punts forts i proposi bones pràctiques a impulsar, i plantejament d’un pla 

d'acció per a l'impuls de la responsabilitat social a l'organització (per implementar en la mesura 

que sigui viable i convenient per part de l’ens local) 
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4.1. FASE I: Identificació de bones pràctiques d’RSC 

L’abast de la responsabilitat social és molt ampli, ja que contempla tot el ventall d’actuacions 

responsables que es desenvolupen en matèria de bon govern, laboral, ambiental, social i econòmica. 

Aquest caràcter integral i integrador confereix a l’RSC una naturalesa transversal, que engloba tots 

els àmbits de la gestió municipal. Per això, per a fer una identificació completa de les bones 

pràctiques que s’impulsen per part de l’ens local cal incloure en el desenvolupament del projecte 

interlocutors de totes les àrees i regidories responsables.  

Per això es van planificar 4 sessions de treball amb cadascuna de les regidories implicades en el 

projecte, amb la persona tècnica de referència: 

10/05/2016:  

- Regidoria de Joventut (David Camps Fontarnau. Tècnic) 

- Regidoria d’Educació (David Camps Fontarnau. Tècnic) 

- Regidoria de Cooperació (David Camps Fontarnau. Tècnic) 

- Regidoria de Cultura (David Camps Fontarnau. Tècnic) 

- Regidoria d’Urbanisme i Empresa elèctrica (Pere Antentas Costa. Enginyer municipal)  

02/06/2016:  

- Regidoria d’Esports (Roger Casas Vicente) 

- Regidoria de Benestar i família / Gent gran / Igualtat (Eva Rovira Soler) 

- Serveis generals d’administració (Josep Lluís Bergés Collado. Secretari municipal)  

10/06/2016:  

- Regidoria de Medi ambient (Marc Martín. Servei d’assistència tècnica extern) 

- Regidoria de Promoció econòmica (Anna Portet Cabrafiga) 

- Residència Sant Gabriel (Magda Sabina. Directora) 

15/07/2016: Entrevista amb Alcaldia i presentació i discussió del recull inicial amb la secretària 

d’alcaldia i el tècnic municipal responsable del projecte 

- Secretària d’alcaldia: Maria Ona Molas Galobardes 

- Alcalde: Miquel Arisa Coma 
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La trobada amb l’alcalde del municipi va permetre: 

- Obtenir la visió estratègica de l’RSC 

- Conèixer les motivacions i les intencions existents a nivell municipal per al seu impuls 

- Validar la proposta de bones pràctiques principals identificades 

- Veure quins canals i mecanismes es podrien utilitzar per a la comunicació i sensibilització de les 

bones pràctiques d’RS. 

Totes les bones pràctiques es van recollir i, tal com es detallarà a l’apartat 6 de l’informe, es van 

classificar, es van encaixar amb el Pla de mandat, es van prioritzar les més rellevants de cada 

dimensió de l’RS i es va elaborar una fitxa descriptiva per a cadascuna d’aquestes. 

4.2. FASE II: Comunicació de l’RSC: posada en valor de les bones pràctiques 

Per tal d’aconseguir una verdadera integració de l’RS a l’organització és necessari posar en valor 

totes les bones pràctiques que ja es duen a terme a nivell municipal, des de tots els seus àmbits. Això 

implica utilitzar mecanismes de comunicació i sensibilització dirigits tant a les persones que treballen 

a l’ens local com a la ciutadania en general. Per facilitar al màxim aquesta tasca a l’Ajuntament cal 

aprofitar els mecanismes ja existents i, per això, es va fer una primera identificació de possibles vies 

en l’entrevista amb l’alcalde: 

− Elaborar un nou apartat d’RSC a la pàgina web (en procés de renovació) i incorporar, quan 

calgui, notícies al nou apartat de notícies. 

− Fer una petita sessió de sensibilització al personal de l’Ajuntament una vegada finalitzada la 

primera fase d’identificació de les bones pràctiques, per tal de donar consciència de la feina que 

ja s’està fent i de la voluntat municipal de continuar treballant l’RS. 

− Treballar l’RSC en el marc del pla de comunicació, en vies de desenvolupament.  

Paral·lelament a la sol·licitud per a la realització del present projecte, l’Ajuntament va sol·licitar 

un altre recurs del Catàleg per a l’elaboració d’un pla de comunicació, gestionat pel Gabinet de 

Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona, que va encarregar el projecte a l’empresa 

Sibilare. En conèixer aquesta iniciativa es va considerar oportú establir contacte amb el Gabinet 

de Premsa i Comunicació per a tractar l’encaix dels projectes. Aquest ens va emplaçar a treballar 

directament amb l’empresa i, per això, vam concertar una entrevista amb ells. 
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15/07/2016: Reunió amb Marc Argemí, director de Sibilare, l’empresa contractada per la Diputació 

de Barcelona per a l’elaboració del Pla de comunicació de l’Ajuntament de Centelles. 

En l’entrevista es va plantejar l’encaix de la comunicació de l’RSC en el Pla de comunicació. La 

iniciativa va ser molt ben rebuda i es van comprometre a treballar-ho. Se’ls va facilitar les fitxes de 

bones pràctiques de responsabilitat social que caldria posar en valor per tal que poguessin treballar 

l’estratègia comunicativa amb les seves trobades amb l’Ajuntament. 

Una vegada finalitzada la fase I del projecte es treballarà la comunicació de les bones pràctiques a 

través de les estratègies apuntades en el marc dels treballs realitzats fins al moment i de les que es 

considerin necessàries i oportunes. 

4.3. FASE III: Diagnosi de la situació actual i pla d’acció 

En el marc de les entrevistes de la fase I, paral·lelament a la identificació de bones pràctiques, es va 

fer una primera detecció de debilitats o aspectes de millora. Aquestes es van llistar i classificar 

segons els mateixos camps de les bones pràctiques, amb el mateix encaix amb el Pla de mandat, per 

facilitar la posterior incorporació en el pla d’acció. 

5. CONTEXT DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA 

Centelles és un municipi de la comarca d'Osona, a la vall 

del riu Congost. Limita amb els termes municipals de 

Sant Martí de Centelles pel sud, Castellcir per l'oest, Seva 

pel nord-est i Balenyà pel nord-oest. Situat a 496 m 

d’altitud, té una àrea de 15,2 km² i una població de 7.410 

habitants (segons dades del padró d’habitants del 2016). 

 

L’Ajuntament compta amb una plantilla de 47 

treballadors i un equip de govern de 7 regidors, amb 

l’alcalde, el Sr. Miquel Arisa Comas, al capdavant.  

L’Organigrama de l’Ajuntament de Centelles s’adjunta 

com a Annex 1. 
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En l’entrevista amb l’alcaldia es va posar de relleu el valor que es dóna a la responsabilitat social tant 

en les polítiques municipals com en la gestió diària i les motivacions de l’equip de govern per a la 

realització d’aquest projecte. 

La prioritat actual del govern municipal és donar compliment al Pla de mandat, aprovat pel Ple 

municipal del 26 de maig de 2016. Cal destacar la incorporació de l’impuls de la responsabilitat social 

com a voluntat del govern, juntament amb el foment de la participació ciutadana. 

Cal destacar, també, entre els compromisos de govern, l’aposta per la revisió del pla urbanístic, la 

millora dels serveis d’atenció a la persona,  la optimització dels usos dels equipaments municipals i el 

manteniment dels serveis d’elevada qualitat dels que ja disposa (la fibra òptica, com a exemple a 

destacar). 

En quant a la gestió de l’Ajuntament, és evident el canvi generacional que està patint la plantilla. Això 

planteja un repte important, d’una banda, que és la necessitat de posar al capdavant d’àmbits amb 

molt de pes en la gestió municipal persones noves que assumeixin ràpidament els rols desenvolupats 

per actors clau fins el moment. De l’altra, però, aquest canvi brinda una oportunitat a l’Ajuntament i 

al municipi, que és un canvi en la sistemàtica de treball: l’adaptació a les noves tendències, amb el 

reforç de l’ús de les TIC, per guanyar agilitat i eficàcia en les relacions amb la ciutadania i totes les 

parts interessades amb l’activitat municipal.  

Les sessions de treball amb les persones interlocutores de tots els àmbits de gestió municipal van 

permetre visualitzar l’elevada implicació de les persones que en formen part i el gran volum de 

pràctiques socialment responsables que ja es vénen duent a terme des de l’Ajuntament, algunes des 

de fa una colla d’anys, malgrat no s’hagin emmarcat mai dins el concepte de l’RSC. 

Aquest fet, per tant, ha facilitat la tasca d’identificació de bones pràctiques d’RS i, més aviat, ha 

dificultat la selecció d’aquelles que es consideren més rellevants o innovadores. 

6. FASE I: IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES D’RS 

6.1. Identificació de les bones pràctiques d’RS que es duen a terme 

A partir de les entrevistes especificades a l’apartat 4 es van identificar les actuacions impulsades des 

de cadascun dels àmbits que es podien considerar de responsabilitat social; és a dir, actuacions 

responsables o bones pràctiques de temàtiques incloses en les 5 dimensions de la responsabilitat 

social, que es poden definir com: 
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- Dimensió bon govern: Integració de l'RS al govern corporatiu, en la definició de l'estratègia, 

en la pròpia gestió i en la relació i comunicació amb els grups d'interès: transversalitat, 

proximitat, transparència, rendició de comptes, participació, comportament ètic,  gestió 

responsable, etc.  

- Dimensió laboral: Millora dels aspectes laborals des del punt de vista de la responsabilitat 

social: no discriminació, salut i seguretat, integració, conciliació de la vida laboral i familiar, 

bon clima laboral, formació i promoció de les persones, etc.  

- Dimensió ambiental: Protecció del medi ambient; preservació dels espais naturals i la 

biodiversitat i prevenció de la contaminació, per a un desenvolupament sostenible. 

- Dimensió social: Foment de la igualtat d'oportunitats i el benestar de les persones, a través 

de la cultura, l'esport, la salut, l'educació,... per garantir la cohesió social. 

- Dimensió econòmica: 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, l'equilibri territorial, etc. 

 

Es van identificar un total de 128 actuacions d’RSC i, juntament amb els tècnics responsables, es va 

fer una selecció de les més representatives, obtenint un recull de 37 bones pràctiques a posar en 

valor i comunicar.  

 

DIMENSIÓ 
ACTUACIONS D’RSC 

IMPULSADES 
BONES PRÀCTIQUES A 

POSAR EN VALOR 

Bon govern 15 5 

Laboral 10 1 

Ambiental 32 11 

Social 62 14 

Econòmica 9 6 

 

Una vegada identificades totes les actuacions d’RSC, es va treballar el seu encaix amb el Pla de 

mandat 2015-2019, en la línia d’integrar l’RS a l’estratègia corporativa, a través del màxim 

instrument de planificació estratègica del consistori.  

A l’Annex 2 s’adjunta tota la relació d’actuacions (ressaltades en verd les 35 bones pràctiques 

destacades), relacionades amb els àmbits i objectius del Pla de mandat, classificades d’acord amb les 

5 dimensions de l’RS i 36 temàtiques d’RSC més específiques, que són les següents: 
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 DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 

� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 

� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental  
� Mobilitat sostenible 
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6.2. Descripció de les bones pràctiques d’RS que es duen a terme 

Les 35 bones pràctiques seleccionades van ser les que es van treballar més a fons per tal de 

descriure-les i comunicar-les, a través de l’elaboració d’una fitxa de pràctiques responsables per a 

cadascuna d’elles, segons el model que s’adjunta a l’Annex 3. Aquestes fitxes han estat elaborades 

conjuntament amb els responsables municipals de les corresponents actuacions i validades per ells. 

La informació que es recull a la fitxa inclou: 

- TÍTOL I CODI DE L’ACTUACIÓ: 

El títol de l’actuació d’RS i un codi alfanumèric, relacionat amb la dimensió de l’actuació 

- CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

La classificació de l’actuació d’acord amb les 5 dimensions, les 36 temàtiques i el seu abast 

(intern o extern)  

- IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Una petita descripció de l’actuació, l’enllaç a on trobar més informació i el seu encaix amb el Pla 

de mandat, si és que existeix (a nivell d’àmbit o àrea, regidoria i objectiu). 

- ACTORS I RESPONSABILITATS:  

L’àmbit responsable del seu impuls, juntament amb altres actors implicats, si correspon. 

- GRUPS D’INTERÈS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

Els grups d’interès de l’actuació, tant interns com externs a l’Ajuntament, i els mecanismes de 

participació amb cadascun d’ells.  

En termes de responsabilitat social, el paper dels grups d’interès, o de les parts interessades amb 

l’actuació municipal, en aquest cas, adopta la màxima rellevància a l’hora de definir actuacions i 

establir prioritats per part de l’organització. L’RS posa el focus d’atenció en els grups d’interès de 

la institució, establint les seves necessitats i interessos com la base per a la presa de decisions i la 

definició de les polítiques públiques. Per això, és imprescindible tenir-los identificats per a 

cadascuna de les actuacions i identificar quins són els mecanismes que s’utilitzen per a assegurar 

el diàleg i la participació de tots ells; els instruments que serviran per obtenir la seva percepció i, 

d’acord amb aquesta, orientar l’actuació municipal cap a on correspongui.  

En les actuacions de l’Ajuntament de Centelles s’han identificat com a grups d’interès interns el 

govern municipal i els grups polítics, els consells municipals, els treballadors i treballadores i els 

sindicats; i, com a externs, la ciutadania, les altres administracions, els proveïdors, les 

associacions, les escoles, les empreses del municipi i les comissions de participació. 
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D’acord amb la taula de l’apartat anterior, s’han elaborat 35 fitxes de bones pràctiques d’RSC, que 

s’adjunten com a recull a l’Annex 4. 

Es tracta de 5 fitxes de pràctiques responsables en l’àmbit del bon govern, 1 de la dimensió laboral, 

11 de la dimensió ambiental, 12 de la dimensió social i 6 de la dimensió econòmica. 

La proporció d’actuacions de les 5 dimensions respon al volum d’actuacions que s’impulsen a nivell 

municipal, no tant perquè se’n facin més o menys des de les diferents regidories sinó per l’abast de 

les diferents dimensions, que en el cas de la social i ambiental és més ampli i engloba els àmbits 

d’actuació de més regidories.   

En aquest sentit, destaquen en quantitat les iniciatives responsables de l’àmbit de l’atenció a les 

persones (educació, benestar social, cultura, esport,...)  i del medi ambient (medi natural, estalvi de 

recursos, prevenció de la contaminació, ...). 

Pel que fa a la dimensió econòmica, la proporció respon a la limitació de les actuacions principalment 

a una regidoria, la de Promoció Econòmica. 

En la dimensió laboral sí que es detecta un nivell més baix d’actuacions d’RSC, ja sigui per la mida de 

l’organització, que fa que es desenvolupin bones pràctiques a nivell informal, com a resultat de la 

confiança i la bona fe. Sí que cal, però, un replantejament de les actuacions en aquest àmbit per 

integrar-hi aspectes de responsabilitat social.  

Per últim, en la dimensió del bon govern, sí que s’han detectat bones pràctiques i segur que se 

n’identificaran més a mesura que la cultura de l’RS es vagi impregnant a l’organització. Malgrat això, i 

d’acord amb les voluntats polítiques manifestades, cal enfortir encara més el bon govern i apostar 

pel foment d’actuacions responsables en matèria de lideratge, transparència, participació, ètica, 

compra responsable i gestió eficient. 

7. FASE II: COMUNICACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES D’RSC 

D’acord amb la metodologia exposada a l’apartat 4.2, de les converses amb els interlocutors 

municipals i amb l’alcaldia, se’n va desprendre la voluntat de comunicar la responsabilitat social que 

s’està treballant ara a nivell municipal (les bones pràctiques, de moment), així com tot el que 

s’esdevingui sota el paraigües de l’RSC.  

Per això, des de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb el Pla de comunicació municipal que s’està 

elaborant paral·lelament, es proposen 3 mecanismes per posar en valor les pràctiques responsables 

de l’Ajuntament de Centelles: 
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- Nou apartat a la pàgina web: 

Es proposa que s’anomeni Centelles responsable i que permeti accedir a les bones pràctiques 

d’RSC (les 35 identificades, com a punt de partida). A banda d’una presentació institucional del 

sentit de la responsabilitat social i de les iniciatives previstes per al seu foment, es proposa una 

pàgina que permeti accedir a les fitxes de cadascuna de les dimensions, a través d’una infografia 

que s’ha elaborat i que s’adjunta a l’Annex 5. 

- Taller d’RSC pel personal municipal: 

També sota el títol Centelles responsable, per donar visibilitat i enfortir la “marca” RSC, es 

proposa organitzar un petit taller – sessió de sensibilització pel personal municipal amb l’objectiu 

de sensibilitzar els participants sobre els principals aspectes de l’RSC i, en concret, sobre les 

bones pràctiques que ja s’impulsen des de l’Ajuntament de Centelles, per comunicar-les, 

compartir-les i posar-les en valor. 

- Presentació institucional del resultat del projecte:  

Utilitzar els instruments dels que l’organització disposa per comunicar les novetats institucionals 

per donar a conèixer el resultat del projecte i la voluntat del govern municipal d’apostar per la 

responsabilitat social i integrar-la a l’organització. Això, d’acord amb el que es va manifestar per 

part dels interlocutors, inclou la incorporació d’una notícia al nou apartat de notícies de la pàgina 

web, la realització d’una roda de premsa, ... 

8. FASE III: DIAGNOSI I PLA D’ACCIÓ 

Com també s’ha a puntat a l’apartat 4.3, en el marc de les entrevistes de la fase I, paral·lelament a la 

identificació de bones pràctiques, es va fer una primera detecció de debilitats o aspectes de millora 

formulades pels mateixos interlocutors municipals. Aquestes propostes de millora es van llistar i 

classificar segons els mateixos camps de les bones pràctiques, amb el mateix encaix amb el Pla de 

mandat, per facilitar la incorporació en el pla d’acció. 

Aquestes primeres propostes de millora, que es corresponen amb les reflexions del final de l’apartat 

6, es presenten a la taula de l’Annex 6, i hauran de servir de base per elaborar la diagnosi i definir el 

pla d’acció, amb la finalitat d’enfortir la presència de l’RS a l’Ajuntament de Centelles. 
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9. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Annex 1. Organigrama de l’Ajuntament de Centelles. 

Annex 2. Relació i classificació de bones pràctiques d’RS 

Annex 3. Model de fitxa de pràctiques responsables  

Annex 4. Recull de fitxes de bones pràctiques d’RS, classificades per dimensions 

Annex 5. Infografia per incorporar al nou espai web Centelles responsable per accedir a les 35 bones 

pràctiques  

Annex 6. Propostes de millora sorgides en el transcurs de les entrevistes 
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Recull inicial de propostes de millora 
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Annex 1. Organigrama de l’Ajuntament de Centelles 

 

 

 



Organigrama de l’Ajuntament de Centelles -  juny 2015 
 

Comissions 

Comissió de portaveus, transpe-
rència i processos participatius 

President:   Josep Paré                            

Vocal:           Xavier Serra                                    

Vocal:           Neus Verdaguer                                 
Vocal:           Josep Arisa                                                                         
Vocal:           Víctor Barquer                                                         
Vocal:           Miquel Àngel Alabart                                          
Vocal:           Dolors Calm                                       

    

 

Comissió informativa                  
Àrea d'atenció a la persona 

Presidenta: Cristina Ciudad             

Vocal:           Xavier Serra                                

Vocal:           Neus Verdaguer                          
Vocal:           Josep Paré                        
Vocal:           Miquel Àngel Alabart                                                  
Vocal:           Margo Prims                                

Vocal:           Dolors Calm 

 

      

Comissió informativa                  
Àrea d'ordenació del territori 

President:   Miquel Arisa                 
Vocal:          Antoni Castells                                 

Vocal:          Josep Arisa                     
Vocal:          Neus Verdaguer            
Vocal:          Rosa Puig                                          

Vocal:          Margo Prims                                         

Vocal:          Dolors Calm 

Comissió informativa                 
Àrea de gestió i serveis generals      

President:   Josep Paré                      
Vocal:          Xavier Serra                                 
Vocal:          Cristina Ciudad              
Vocal:          Neus Verdaguer                            
Vocal:          Alfons Giol                                           
Vocal:          Rosa Puig                                        

Vocal:          Dolors Calm 

Comissió especial  de comptes 

President:   Josep Paré                     
Vocal:          Xavier Serra                                  

Vocal:          Cristina Ciudad                                 
Vocal:          Neus Verdaguer                           
Vocal:          Alfons Giol                                            
Vocal:          Víctor Barquer                                        

Vocal:     Dolors Calm 

Empreses municipals 

Electradistribució, SLU 
Electracomercial, SLU 

 President:                  
Miquel Arisa                 

Vocals:                            
Josep Paré, Josep Arisa,  

Toni Castells, Xavier Serra   

Alcalde    
Miquel Arisa Coma 

1r tinent d'alcalde       

-Gestió i planificació 

econòmica 

Josep Paré 

 

Junta de Govern 

1r Josep Paré               
2a Cristina Ciudad          
3r Antoni Castells       

4a Neus Verdaguer   

 

 

-Educació                     

-Joventut                      

-Cooperació,  

solidaritat i igualtat 

Cristina Ciudad  

-Esports i 

manteniment                       

-Procés nacional 

Josep Arisa  

-Festes                            

-Medi ambient            

-Gent gran 

Neus Verdaguer 

Serveis municipals 

Neteja i 
escombraries 

 

 

-Obres i patrimoni      

-Qualitat urbana i 

mobilitat                                   

-Sanitat                         

-ADF 

Antoni Castells 

 

Serveis municipals 

SOREA, SA 

 

 

-Cultura                        

-Promoció econòmica  

-Indústria                     

-Comerç i fires             

-Formació d'adults, 

musical i artística 

Xavier Serra 

 

-Benestar i família                  

- Planificació territorial            

-Processos participatius          

- Normalització lingüística 

Organismes 

Organisme autònom local 
Residència Sant Gabriel 

President:  Miquel Arisa    
Vocal:          Cristina Ciudad       
Vocal:          Neus Verdaguer 

Fundació privada Osona 
formació i desenvolupament 

 

President:  Xavier Serra 

 

Escola municipal                      
de Música 

 

President:  Xavier Serra 

 

Centre d'art el Marçó vell 

 

President:  Xavier Serra 

Consell de cooperació 
municipal 

Presidenta:  Cristina Ciudad 
Vocal:            Neus Verdaguer 

 

Pla d’Activitat  

Física Esport i  

Salut  “ PAFES”  
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Annex 2. Relació i classificació de bones pràctiques d’RS 

 

 

 



TEMÀTICA RSC BONES PRÀCTIQUES D'RSC ASPECTES A MILLORAR ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

Pla de mandat aprovat pel Ple municipal No està establert el mecanisme de seguiment dels objectius TOTS Tots Tots

Pla estratègic de serveis socials _ _ _

Pacte d’Alcaldes i alcaldesses (Osona) _ _ _

Xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat _ _ _

Agenda 21 local _ _ _

Gravació de les sessions plenàries i publicació al portal de transparència

Apropar l’administració al la ciutadania 

potenciant l’ús de les xarxes socials com a 

instruments i mecanismes de socialització i 

promovent el teixit de fibra òptica del 

municipi.

Portal de transparència en procés de construcció No estan establerts els criteris i mecanismes de coordinació de continguts

Continuar treballant en el web municipal 

perquè esdevingui un espai àgil d’informació 

activa i transparència, d’acord amb la llei 

19/2014 del 29 de desembre de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

Alhora, seguir elaborant el recull de bones 

pràctiques de comunicació local pública.

Gran volum d'informació a la pàgina web corporativa

Falta d’homogeneïtat i establiment de criteris per a la incorporació de continguts al 

web . Cada àrea publica els continguts segons el seu criteri. Faltaria una figura 

interna per a coordinar continguts.

Continuar treballant en el web municipal

S’ha iniciat el projecte per a l’elaboració d’un Pla de comunicació de la corporació, amb el suport de la 

Diba (recurs del catàleg), que inclou el redisseny de la pàgina web corporativa.
Caldria consensuar l'encaix de l'espai d'RSC al nou web Continuar treballant en el web municipal

Formulari de contacte al web corporatiu per a la ciutadania (comentaris, queixes o suggeriments): 

http://www.centelles.cat/contacte-ajuntament-centelles.asp

Impulsar la comunicació electrònica                         

Potenciar la participació ciutadana

Existència de seu electrònica, permetent la tramitació en-línia a la ciutadania. Impulsar la comunicació electrònica

Ètica i responsabilitat S'afirma que es dóna compliment ètic, legal i moral en l'actuació municipal, sense incidències detectades No es disposa de codi ètic ni de conductes _ _ _

Compliment temps de pagament a proveïdors (30 dies) _ _ _

No es disposa de Catàleg del tràmits municipals orientats a la ciutadania. Apropar l'administració a la ciutadania

No hi ha una Oficina d’Atenció al Ciutadà creada ni una figura o unitat que centralitzi 

l’atenció directa.
Impulsar la comunicació electrònica

Incorporació de clàusules socials i ambientals a la contractació del servei de recollida d’escombraries i 

deixalleria. Hi ha el compromís d’estendre la incorporació de clàusules socials i ambientals a les 

contractacions de tots els àmbits municipals.

_ _ _

Cada regidoria es gestiona les compres, de forma descentralitzada, sense criteris establerts ni models de 

clàusules ambientals a incorporar als plecs, apart de la regidoria de medi ambient: fulletons i cartells 

100% reciclats, consum mínim de tintes,... 

_ _ _

Necessitat de recuperar la iniciativa, de comprar tot el material de fires i festes (gots, 

..) reciclables, sostenibles,... , abandonada per la crisi i per la gestió complexa que 

suposava _ _ _

Compra pública responsable:                                    

clàusules socials i ambientals

Gestió eficaç i eficient

Dades obertes i tràmits electrònics

DIMENSIÓ BON GOVERN

Comunicació i participació 

ciutadana
GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA
Comunicació i participació 

ciutadana

Lideratge i estratègia

Transparència i rendició de comptes

Comunicació, diàleg i participació

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA
Comunicació i participació 

ciutadana

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA
Comunicació i participació 

ciutadana

Necessitat d’establir criteris transversals de compra responsable (models de 

clàusules i criteris,...)



TEMÀTICA RSC BONES PRÀCTIQUES D'RSC ASPECTES A MILLORAR ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

S’ha efectuat el pagament de la paga pendent del 2012 _ _ _

No es disposa de catàleg de llocs de treball i funcions _ _ _

No es disposa de conveni laboral. Mesures de conciliació i flexibilitat permeses, si bé 

no establertes formalment
_ _ _

No hi ha ajuts establerts per al personal amb familiars amb discapacitats. _ _ _

Voluntariat corporatiu Recollida de taps _ _ _

Participació a la Marató de TV _ _ _

Sorteig de l’or Creu Roja _ _ _

Es disposa d’una mútua mèdica i s’ofereix una revisió mèdica voluntària anual als treballadors.

Es disposa de plans d’autoprotecció a tots els equipaments municipals

Es disposa de pla d’accessibilitat (dins del Pla de mobilitat urbana - dim. social):

o    Ascensors a tots els equipaments municipals, rampes

o    Places de teatre per a persones amb mobilitat reduïda

Hi ha una persona en plantilla amb discapacitat, complint amb la ràtio establerta 

Comunicació interna i participació 
_

Engegar algun procés participatiu intern, per fomentar la implicació i cohesió del 

personal
_ _ _

Sensibilització dels treballadors
Engegar alguna campanya de sensibilització del personal de l'Ajuntament...

Mesures de mobilitat _ _ _ _ _

Igualtat i gestió de la diversitat _ _ _ _ _

�   

Seguretat i salut

DIMENSIÓ LABORAL

Conciliació i flexibilitat

Clima laboral
_ _

Formació i desenvolupament professional 
_ _

Durant el 2015 15 treballadors i treballadores municipals (dels 47) han participat en un total de 23 

accions formatives del BAF de la Diputació de Barcelona (font: DSF).
Participació a l'acció formativa de responsabiltiat social de la Diba _

Hi ha un bon clima laboral entre els treballadors, 
No es fan accions per a fomentar el bon clima sinó que és bo gràcies a les actituds 

personals
_
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Part del territori de Centelles forma part PEIN Sauva negra (14 ha), que està compartit entre 3 

municipis i 3 comarques. 

Manca de coordinació;  no hi ha un pla de gestió fet. Cal enfortir el treball 

compartit entre els 3 municipis, per millorar, entre altres, aspectes de 

comunicació (cartells de situació, d’espècies,... al PEIN). 

_ _ _

Zones verdes urbanes: Pel seu manteniment no hi ha brigada sinó plans d’ocupació. Quan hi ha 

feines d’envergadura s’agafen jardiners del poble. Normalment són dues empreses amb el personal 

qualificat per a fer aplicacions. El reg és per aspersió.

Tractaments: S’està treballant amb tractaments químics tot i que es vetlla perquè

es faci amb precaució. Hi ha la intenció d’optar per tractaments biològics però no

està ben definit ni planificat encara. Cal estudiar i implantar el canvi a tractaments

biològics.

S’ha fet un llistat d’espècies no al·lòctones; no invasives, fàcils de mantenir, però cal la seva 

incorporació.

Pendent planificació de zones verdes (urbanisme): espais, espècies i tractaments

adequats i sostenibles.
Col·laboració amb les escoles i casals d’estiu per facilitar la col·laboració en la preservació d’espais: 

neteja de fonts, plantació d’espècies a la Llavina, col·locació de nius artificials d’oreneta, senyalització 

del PEIN Sauva negra .

_ _

Participació a la jornada Let’s clean Europe de neteja de rius (neteja de la Llavina) Medi ambient

Fomentar activitats de sensibilització 

ambiental com la participació a la jornada Let's 

Clean Europe de neteja de rius i l'estalvi 

d'aigua a la jornada de la Botiga al carrer.

Revisió i manteniment del camí fluvial del Congost i riera de la Llavina: Ara es demanarà un ajut al 

Consorci del Besòs per una actuació d’eliminació d’espècies al·lòctones
_ _

Seguiment de la població del mosquit tigre a les zones d’horts: control mitjançant herbicides 

biològics (es fan tractaments periòdics amb uns bidons d’aigua)
Medi ambient

Dur a terme un programa de seguiment i 

control de la població de coloms i de prevenció 

del mosquit tigre, a més d’un control de 

plagues urbanes com rosegadors, conills i 

insectes.

Estudi de biodiversitat del municipi i rodalies: catàleg d’espècies i connectivitat per considerar-lo 

quan surt una proposta d’infraestructura.
_ _

Pacte d’alcaldes: Pla d’acció d’energia sostenible: 21 accions. S’estan treballant amb l’horitzó 2020. Medi ambient

Participar en entitats de medi ambient com la 

Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, 

la Xarxa de custòdia del territori o el Consorci 

per a la Defensa de la Conca del Besòs, entre 

d’altres.

Auditoria ambiental de Centelles (2002), de l’Agenda 21 local. S’està actualitzant (incorporació de 

temes de soroll que abans no es requerien,...)
Medi ambient

Revisar i actualitzar l’Agenda 21 i actualitzar les 

dades del període 2002-2014 de paràmetres 

inclosos a l’Auditoria Ambiental de Centelles.

Telegestió del 90% dels equipaments municipals: electricitat, climatització, aigua _ _ _

Planta d’autoconsum elèctric: plaques fotovoltaiques a tots els edificis per autoconsum. Escola i 

piscina: l’energia no utilitzada va a xarxa
DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient

Instal·lar plaques solars per a l’autoconsum a 

la piscina municipal, l’escola bressol Niu 

d’Infants i l’Escola Xoriguer.

Futur: tot el funcionament dels equipaments amb energia solar (autoconsum) + bombes de calor, 

sense consum de combustible fòssil
_ _ _

Fibra òptica a tots els equipaments: internet gratuït a totes les associacions i telèfon a centres 

educatius i residència, tot i que hi ha mancances i fallades al servei.
_ _

Seguir treballant per fer arribar la fibra òptica a 

totes aquelles persones que ho sol·licitin ara 

que ja està cobert tot el terme municipal de 

Centelles amb el servei.

1 vehicle elèctric de l’empresa elèctrica (100% municipal) _ _ _

Incorporació progressiva de llums led i detectors de presència als edificis municipals _ _ _

Contaminació acústica: Es suspèn l’ordenança quan hi ha festes populars municipals _ _ _

Recollida selectiva (segregada) a les festes municipals _ _ _

Concessió de neteja viària, recollida d’escombraries i deixalleria municipal: Plecs amb exigència de 

reforma de la deixalleria, ampliació d’horari d’obertura i visites escolars de sensibilització, per a la 

prevenció de residus i el foment de la recollida selectiva.

DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient

Fer un pla de millora de la deixalleria municipal 

revisant la normativa i adaptant-la a la 

legislació i un seguiment de la recollida de 

residus dels polígons industrials i dels retorns 

econòmics pel seu reciclatge. Paral·lelament, 

realitzar una renovació dels contenidors.

Dur a terme un programa de seguiment i 

control de la població de coloms i de prevenció 

del mosquit tigre, a més d’un control de 

plagues urbanes com rosegadors, conills i 

insectes.

DESENVOLUPAMENT LOCAL

DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient

DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIMENSIÓ AMBIENTAL

Prevenció de la contaminació

Ús eficient dels recursos naturals

Medi natural i biodiversitat  

Territori i paisatge



Visites escolars a la deixalleria DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient

Fer un pla de millora de la deixalleria municipal 

revisant la normativa i adaptant-la a la 

legislació i un seguiment de la recollida de 

residus dels polígons industrials i dels retorns 

econòmics pel seu reciclatge. Paral·lelament, 

realitzar una renovació dels contenidors.

Donar suport a la recollida selectiva d’envasos 

de vidre als comerços d’hostaleria i restauració 

i potenciar la recollida selectiva de la fracció 

orgànica.

Establir programes de conscienciació per a 

millorar la recollida selectiva i fer un seguiment 

a partir de l’adjudicació del nou contracte.

Activitats de sensibilització sobre l’estalvi d’aigua a la jornada de la botiga al carrer _ _

Fomentar activitats de sensibilització 

ambiental com la participació a la jornada Let's 

Clean Europe de neteja de rius i l'estalvi 

d'aigua a la jornada de la Botiga al carrer.

Participació a la setmana europea de prevenció de residus _ _ _

Participació a la campanya “Desendolla’t” d’estalvi energètic als centres educatius, emmarcada en el 

Pla d’acció d’energia sostenible, per aconseguir el trasllat de les bones pràctiques dels infants a les 

seves llars.

_ _

Activitats de sensibilització ambiental a les escoles  i suport a les escoles i AMPAs en temes de medi 

ambient.
_ _

Seguiment del projecte EDUCO de recollida d’oli vegetal a les escoles, amb participació de persones 

amb risc d’exclusió social.
_ _

Necessitat de campanya d’estalvi d’aigua al pavelló: millorar confort baixant consum _ _ _

Campanya informativa sobre tinença responsable d’animals de companyia

Un 30% dels animals de companyia no estan censats; no porten microxip. Calen

campanyes per fomentar el cens. Excrements: costa molt la sensibilització per a la

recollida d’excrements. Es convida a les persones a comunicar/denunciar les

males pràctiques que vegin (via educativa). S’està treballant per ajustar les

sancions perquè l’ordenança sigui d’aplicació (que tothom pugui pagar les

sancions i no vagin a Serveis socials, se’ls declari exempts de pagament i el propi

ajuntament hagi d’assumir la sanció).

DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient

Potenciar campanyes informatives sobre 

tinença responsable d’animals de companyia i 

el Pla anual d’activitats de sensibilització 

ambiental.

Manca de campanya interna de sensibilització del personal municipal. _ _ _

Estudi de mobilitat: Pla de mobilitat urbana: _ _ _

Zones de trànsit limitat els caps de setmana, zones peatonals, ampliació de voreres _ _ _

S’ha iniciat una taula de mobilitat:

Anàlisi d’aparcaments de bicicletes

Acció puntual del foment de la bicicleta per anar a l’institut

Proposta d’anar a treballar a polígon amb bicicleta. Pendent fomentar l’ús de la bicicleta per anar a 

treballar al polígon: marcar carrils, habilitar espais d’aparcament, donar subvencions a empreses per 

adequar espais,...)

Camins escolars: propostes de rutes per anar a escola amb bicicleta. S’ha dut a terme un procés 

participatiu amb enquestes per actualitzar l’estudi de camins escolars
ATENCIÓ A LA PERSONA Educació

Acabar d’implantar el camí escolar per tal que 

l’arribada a les escoles sigui més accessible i 

segura.

Participació a la setmana de la mobilitat sostenible DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient
Participació a la setmana de la mobilitat 

sostenible i segura.

Mobilitat interurbana: S’ha presentat un estudi alternatiu a desviar la carretera entre Centelles i 

Hostalets de Balenyà (projecte molt car): una via verda de per connectar les dues poblacions a peu o 

amb bicicleta, més segura, perquè no va pel costat de la carretera.

Mobilitat interurbana: Hi ha dificultats de mobilitat a peu o amb bicicleta entre 

Centelles i Hostalets de Balenyà (1,4 km): carretera sense voral. Els alumnes de 

secundària dels Hostalets vénen a Centelles a l’institut i moltes persones treballen 

a Centelles, o a la inversa.   

_ _ _

Mobilitat sostenible

_ _ _

Seguir donant suport a les escoles i a les AMPA 

en temes de medi ambient per potenciar 

iniciatives com el programa Desendolla’t o el 

projecte EDUCO i fer un seguiment del Pla 

d’Acció d'Energia Sostenible. Alhora, seguir 

donant suport a estudiants de Medi Ambient 

en pràctiques.

_ _

Educació i sensibilització ambiental

Fulletó informatiu a totes les bústies amb repartiment de sacs específics (a preu de cost pels 

particulars, perquè valorin la iniciativa i alhora sigui assequible) per a la recollida orgànica en dies i 

punts específics. S’ha de potenciar la recollida de la fracció orgànica perquè els nivells són molt 

baixos. 



TEMÀTICA RSC BONES PRÀCTIQUES D'RSC ASPECTES A MILLORAR ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

Programa Arrel: programa per promoure l’èxit escolar (ESO). Adaptació curricular per facilitar 

l’acostament al món laboral

Programa Enxaneta: Programa per promoure l’èxit escolar (6è primària) – Coordinat amb Serveis 

socials (Xarxa de la infància)

S’ha iniciat la coordinació de tots els centres escolars del municipi:

Seguir vetllant pel bon funcionament de les 

instal·lacions educatives donant suport als 

diferents centres de Centelles amb l’objectiu 

de garantir un municipi inclusiu i una oferta 

formativa contínua.

*Escola bressol municipal (gestió amb pares)

*Escola de música

*Escola d’educació artística (s’està impulsant)

Continuar potenciant els tallers d’art i 

promoure l’educació en el lleure donant 

suport a l’Esplai i al Cicle Formatiu d’Educació 

en el Lleure.
*Cicle formatiu de grau mitjà d’activitats esportives: l’Ajuntament facilita les pràctiques als 

esdeveniments culturals i esportius que es desenvolupen el llarg de l’any

*Escola de persones adultes

Fomentar els cursos des de l’Escola d’Adults 

per facilitar el reciclatge personal i el retorn al 

món laboral i promoure l’autoocupació amb 

activitats emergents i potenciar els oficis.

Consell d’infants Educació

Seguir potenciant l’autonomia dels infants a 

partir d’òrgans de participació com el Consell 

d’Infants.

Teixit cultural potent, amb relació contínua amb l’Ajuntament: 3 grups de teatre, 1 colla de diables, 1 

colla de geganters, 1 colla de grallers, 1 colla de tabalers, 1 associació de pessebristes i corals.

Calendari festiu anual molt intens:

*Cau de bruixes: festa de participació per a la promoció del municipi

*Carnaval i carnaval escolar

*Festa del Pi

*Festa major

Ús del Teatre municipal per a tota la població: 3 grups de teatre, taller de teatre, actuacions de totes 

les escoles, festivals de totes les associacions, aula de gent gran universitària.

Sant Jordi escolar: Programa de cohesió intergeneracional:

*Programa “Racons de contes i racons de poble”: Els avis expliquen contes a nens de P3 a 2n

*Programa “Racons de patrimoni del poble”: Els avis expliquen els racons i la seva experiència a nens 

de 3r a 6è

Programa “Anem al teatre”

Programa de teatre familiar

Mini concerts de l’Escola de música (per acostar la música a la població)

Programa de vesprades de joves intèrprets

 Cicle de jazz

Inculcar la cultura de l’esforç i el compromís 

potenciant iniciatives com el Grup Arrel, del 

qual som pioners, o el Projecte Entorn i 

participar en el nou projecte Enxaneta 

promogut pel Consell Comarcal.

Educació

EducacióATENCIÓ A LA PERSONA

ATENCIÓ A LA PERSONA

DIMENSIÓ SOCIAL

Foment de la cultura i l’educació



Pla d’igualtat de Centelles: dia internacional de la dona _

Programa de Pau i no violència: dia de la no violència de gènere: Programa de Cultura de Pau i no 

violència a Centelles

Consolidar el Programa de Pau i No-violència 

de Centelles i potenciar nous projectes i 

iniciatives per a la sensibilització.

Desfibril·ladors en equipaments municipals (DB) _ _ _
Manca de campanyes internes de promoció de la salut i l’esport entre el 

personal municipal _ _ _

Activa’t caminant: Pla / campanya d’activitat física, esport i salut: Disseny de dues rutes (recorreguts 

marcats i il·luminats) de caminades per gent gran
Salut i sanitat pública

Esports per a tothom: recurs del catàleg de serveis DB (Esports) per a persones amb risc d’exclusió. 

Beques per a nens de famílies amb risc d’exclusió que s’atorguen des de serveis socials, a través 

d’entitats que ho gestionen (contacten amb les famílies per les sol·licituds). Les famílies no 

intervenen en el pagament de la beca. L’entitat dóna facilitats a la família cobrint la resta de quota.

Esports
Seguir donant suport a totes les associacions i 

entitats esportives per cobrir les seves 

necessitats i motivar-ne l’activitat.

Tallers de promoció d’hàbits saludables (amb Educació, Joventut i Serveis socials) Salut i sanitat pública
Donar suport a les entitats i associacions que 

promoguin els hàbits saludables o fomentin 

campanyes de sensibilització.

Beques esportives del teixit associatiu: Les iniciatives esportives es basen molt amb el suport de les 

entitats (fins a 18 anys / gent gran). Hi ha molta participació popular amb l’Ajuntament.
Esports

Seguir donant suport a totes les associacions i 

entitats esportives per cobrir les seves 

necessitats i motivar-ne l’activitat.

Activitats organitzades des de l’Ajuntament: Tot el que s’organitza busca impacte econòmic al 

municipi. Hi ha d’haver retorn econòmic al municipi: àpats, dormir, promoció a la bossa del corredor. 

Eina Diba per calcular el retorn de l’impacte econòmic? 1€ invertit -> 2,52€ pel municipi

*Cursa d’obstacles Embruixada (540 persones)

*Cursa d’obstacles infantil (fins a 16 anys)

*Pedalades nocturnes, festa de l’esport a la piscina,...

*Pedalada benèfica per la marató de tv3, entre 5 pobles

Accessibilitat universal Pla de mobilitat urbana, que inclou mesures d'accessibilitat als equipaments municipals DESENVOLUPAMENT LOCAL
Urbanisme, mobilitat i 

sostenibilitat

Xarxa de suport a pobles del Sahara occidental

Agermanament amb Kaparan (Senegal)

Fons català de cooperació

Festa de la cooperació de Centelles: diversitat, immigració i cooperació internacional

Consell municipal de cooperació: òrgan de participació consultiu amb temes de participació (liderada 

per la regidoria de Cooperació amb la participació d’entitats del municipi)
ATENCIÓ A LA PERSONA Solidaritat i cooperació

Redefinir el Consell de Cooperació i adaptar-lo 

a la nova realitat sociològica del moment 

d’acord amb totes les entitats implicades.

Banc d’aliments, conjuntament amb Càritas: projecte ampli estructurat: reunions, activitats,... (es 

treballa amb escoles, AMPAs, entitats esportives, associacions de gent gran, biblioteca, comerços,... 

Un bon exemple de bona col·laboració, participació i transparència.

Protocol d’absentisme escolar, d’infantil a secundària (ve d’una xarxa d’infància de Centelles, que fa 

anys que funciona però ara s’està definint i s’haurà d’aprovar):
Pobresa energètica: com que l’empresa elèctrica és municipal, s’eviten els talls de llum a les famílies 

que no poden pagar les factures (hi ha contacte cada hora)

Consum d’aigua: s’ha creat un fons de solidaritat entre l’Ajuntament i  SOREA per evitar els talls

o    Protocol d’Infància en risc

o    Protocol d’absentisme escolar

o    Protocol pel consum de substàncies tòxiques (pendent de reactivar)

Espai Jove (12-18anys) reconegut per GENCAT. Reforç amb centre obert (6-12anys)

o    Reforç extraescolar: 6-12 anys: amb Càritas

o    Reforç extraescolar 12-18 anys: Espai Jove S.socials

Projecte Entorn: Treball dels serveis socials amb l’Institut perquè els alumnes expulsats no es quedin 

a casa: treball de sensibilització i conscienciació.
Xarxa d’Infància de Centelles: Vol ser un espai  de col·laboració entre Serveis socials, escoles, CAP, 

Policia local, com a paraigües de tots els projectes i iniciatives per a la protecció de la Infància, 

buscant un enfocament preventiu.

Programa d’activitats extraescolars per a infants amb necessitats educatives especials, juntament 

amb la regidoria d’Esports.
ATENCIÓ A LA PERSONA Educació

Implementar el projecte de cultura de l’esport 

liderat per Lequiv als diferents centres escolars 

per potenciar valors cabdals pel 

desenvolupament personal dels infants.

Seguir donant suport al Tris-Tras i promoure 

projectes de reforç educatiu.

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA

ATENCIÓ A LA PERSONA
Donar suport a l’Associació d’Amics del Poble 

Sahrauí i a l’agermanament amb el poble de 
Solidaritat i cooperació

ATENCIÓ A LA PERSONA Solicaritat i cooperacióIgualtat i atenció a la diversitat

Salut i qualitat de vida

Solidaritat i cooperació: 

Protecció de la Infància:

Integració i cohesió social 



Suport a tallers de prevenció de drogues  (serveis socials)

Suport a tallers d’igualtat   (serveis socials)

Punt jove als instituts

Punt jove “PIPA”

Taller de teatre (amb Cultura)

Prevenció de la salut: hàbits saludables (festes i tallers específics) (s.socials i esports) GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA Salut i sanitat pública

Donar suport a les entitats i associacions que 

promoguin els hàbits saludables o fomentin 

campanyes de sensibilització.

Suport municipal a les AMPES ATENCIÓ A LA PERSONA Educació
Consolidar i potenciar l’Escola de Pares i Mares 

establint una relació tranversal entre els 

diversos agents educatius del municipi

Suport a l’esplai ATENCIÓ A LA PERSONA Joventut i lleure
Habilitar un nou local per a l’Esplai per tal de 

donar resposta al seu creixement.

Elaboració del Pla jove 2017-2020: procés participatiu pel recull d’aportacions per a l’elaboració de la 

diagnosi. S’està creant una comissió jove en el marc del Pla.
ATENCIÓ A LA PERSONA Joventut i lleure

Redactar el Pla Jove 2016-2020 a partir d’un 

procés participatiu obert que ens ajudi a 

recollir les línies que marcaran les polítiques 

de joventut al llarg dels propers quatre anys.

No hi ha pisos de propietat municipal però sí dos de cedits. Acord de col·laboració amb la PAH.

o    pisos de protecció oficial (pisos de la mesa d’emergència de la GENCAT)

o    pisos joves (Joventut)

Plans d’ocupació (amb Serveis socials). 

Borsa de treball, a través de la xarxa Xaloc

Inserció laboral de persones amb discapacitats, etc  a través de TAC Osona.

Grups de recerca de feina: 3 grups en funcionament que treballen la recerca de feina. 

Caldria més transparència per garantir la igualtat d’oportunitats d’accés als 

processos selectius municipals. No es publiquen totes les convocatòries al 

BOPB.

Programa de millora de l’ocupabilitat per a joves ATENCIÓ A LA PERSONA Educació

Crear programes de formació que donin eines 

per a l’autoocupació i tenir un circuit 

d’orientació permanent, alhora que es 

gestiona de forma integrada la formació no 

obligatòria que oferim des de les escoles 

d’adults, de música i d’educació artística amb 

l’objectiu d’ampliar el catàleg d’oferta 

formativa.

SAD (municipal) _ _ _

SALL (cofinançament Ajuntament – servei extern): neteja de domicilis... _ _ _

Programa pilot per a persones amb malalties cròniques – línia d’intervenció en els últims temps de 

vida: conveni CAP- Hospital Santa Creu – Atenció domiciliària municipal
_ _ _

Ajuda a grups de cuidadors _ _ _

Arranjament d’habitatges _ _ _

Tallers de memòria: 2 cops/any

Jornada per a la gent gran (municipal): un dia d’esports, exercici físic,...

Caminades de gent gran (pels 2 circuits marcats al municipi) 

Vetllar pel benestar de la gent gran posant al 

seu abast tots els recursos necessaris i les 

facilitats que calgui per millorar la seva 

qualitat de vida.

ATENCIÓ A LA PERSONA Gent gran i residència

Oferir suport a les iniciatives i necessitats de 

joves d’entre 12 i 35 anys; establir diferents 

espais, serveis i un calendari anual de 

propostes on es representin les diverses 

sensibilitats.

ATENCIÓ A LA PERSONA Joventut i lleure

Protecció de la Joventut:

Foment del dret a l’habitatge : 

Foment de l’ocupació: (serveis socials –

Promoció econòmica)

Atenció a la gent gran en situació de dependència



Nous serveis:  Més flexibilitat:

Obertura del centre de dia a nous horaris, perquè les persones hi puguin anar a estones (vinculat 

sempre a un àpat)
Nou servei d’higiene i dutxa: les persones més dependents vénen acompanyats d’un assistent social 

a dutxar-se ja que a casa els és complicat per mobilitat

Dipòsit d’ajudes tècniques: Préstec sense cost a tota la població de cadires de rodes, caminadors

Cessió de l’espai del gimnàs per a necessitats puntuals (en horaris que no s’utilitza per la residència o 

el centre de dia): Associació de la gent gran, perquè vinguin a fer gimnàstica,...

 Cessió d’espai al CAP de Centelles: teràpia psicogrupal, massatge infantil, gimnàstica pre-part (dóna 

molta vida a la residència que hi entrin nadons i embarassades)

Cessió d’espai a la comitiva reial, per a vestir-se i com a punt de lliurament de les cartes dels nens

Col·laboració amb el programa de voluntariat de la Caixa: Els treballadors vénen i van a fer un toc a la 

plaça

Col·laboració amb escoles, periòdicament (en festes assenyalades: nadal, carnaval,...). Els nens vénen 

a escoltar contes o a explicar contes als avis o vénen a fer representacions o els avis canten nadales.

Una excursió a l’any amb dinar al restaurant i una arrossada a la tardor

Descàrregues d’estiu o puntuals (per  períodes de vacances dels familiars)

 Col·laboració amb Càritas: cessió d’espai per a guardar material de la tómbola solidària que es fa al 

municipi cada any

Col·laboració amb la Parròquia: “treball social” a la residència pels nens que s’han de confirmar.

 Servei de manteniment i jardineria (gestió pròpia)
No hi ha constància de la incorporació de criteris socials i ambientals als 

contractes / compres. Es fa informalment.

ATENCIÓ A LA PERSONA Gent gran i residència

Vetllar perquè la Residència Sant Gabriel 

segueixi mantenint i millorant l’assistència i les 

seves instal·lacions, per seguir essent un 

referent amb serveis de primer nivell.

Residència Sant Gabriel: Residència 

assistida: 78 places (22 públiques); Centre 

de dia (22 persones)



TEMÀTICA RSC BONES PRÀCTIQUES D'RSC ASPECTES A MILLORAR ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

 El joc de Centelles (Compra als comerços del poble i aconsegueix el joc de Centelles): un joc de 

preguntes històriques del municipi. L’han demanat molt les escoles i l’espai jove. La tercera iniciativa 

després del joc de cromos i el joc de cartes personalitzades. Amb 25 tiquets d’empreses i serveis del 

municipi els veïns poden anar a Promoció econòmica a recollir el joc. Es fa un buidatge dels tiquets i 

un estudi dels establiments a on compra la gent i del que compren. 

Només es buiden les dades però seria bo fer una diagnosi per a la posterior 

posada en marxa d’actuacions de foment de determinats productes o sectors 

del comerç, etc.

DESENVOLUPAMENT LOCAL Cultura i festes

Impulsar descomptes per a esdeveniments del 

poble vinculant-ho amb el comerç local i alhora 

crear noves activitats a les festes consolidades i 

promoure noves iniciatives al llarg de l’any.

Mercat municipal del diumenge: Molt potent. 75 parades amb la participació de tots els comerços del 

municipi. És un pol d’atracció econòmica de tot Osona sud.

Utilitzar el mercat del diumenge com a atractiu turístic, incloent-lo en l'oferta 

turística del municipi
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Indústria, comerç, turisme i 

patrimoni

Promoure els paquets turístics i fer incís en el 

mercat dominical

Fires: 5 a l’any (tòfona, ratafia, mercat d’antiguitats i col·leccionisme, mercat màgic dins la 

festa del cau de bruixes i mercat del trasto de 2a mà-aquest últim també per a gent 

particular). Participació de firaires del poble i externs. Es fan enquestes per valorar l’impacte 

econòmic (el retorn) al municipi.

DESENVOLUPAMENT LOCAL
Indústria, comerç, turisme i 

patrimoni

Consolidar la Fira de la Tòfona, la Fira de la 

Ratafia i la Fira de la Cervesa com a referents 

nacionals del sector.

Cuina de la Residència Sant Gabriel (gestió pròpia): el menjador és l’estrella de la residència: política 

de proximitat, producte fresc i de qualitat, complint amb les exigències higièniques (ex: no tota la 

carn es pot comprar a la carnisseria del poble,...). Tot el que es pot es compra al poble i si no a la 

comarca

Cuina (gestió pròpia): el menjador és l’estrella de la residència: política de 

proximitat, producte fresc i de qualitat, complint amb les exigències 

higièniques (ex: no tota la carn es pot comprar a la carnisseria del poble,...). 

Tot el que es pot es compra al poble i si no a la comarca

ATENCIÓ A LA PERSONA Gent gran i residència

Vetllar perquè la Residència Sant Gabriel 

segueixi mantenint i millorant l’assistència i les 

seves instal·lacions, per seguir essent un 

referent amb serveis de primer nivell.

S’han senyalitzat rutes de btt al wickiloc, amb restaurants, etc., a través d’Osona turisme

S’han condicionat i senyalitzat, amb el manteniment periòdic municipal, 5 rutes de senderisme al 

municipi pel foment del turisme de natura. Disponibles a la pàgina web.

Carta de turisme sostenible del Montseny

Responsabilitat social empresarial
Comunicació i seguretat: Hi ha molt bona comunicació amb les empreses dels polígons: Totes les 

empreses han donat un contacte de mòbil a la Policia local per si passa alguna cosa durant el cap de 

setmana o en hores de tancament de l’empresa, per tal que la Policia pugui localitzar als empresaris 

en cas de robatori, incendi o qualsevol incidència.

DESENVOLUPAMENT LOCAL
Indústria, comerç, turisme i 

patrimoni

Seguir ampliant el sòl industrial, fomentant la 

implementació de noves empreses i facilitant 

l’expansió de les actuals, a més d’oferir suport 

des de Promoció Econòmica a la indústria i als 

comerços i serveis de la vila.

DIMENSIÓ ECONÒMICA

Comerç de proximitat 

Turisme sostenible

DESENVOLUPAMENT LOCAL
Urbanisme, mobilitat i 

sostenibilitat

Fer camins saludables per a les persones més 

grans i incentivar els recorreguts del poble amb 

informació addicional a través del Wi-Fi, 

Wikilog o codis QR.

Promoció econòmica i de l'ocupació

Prospecció per cercar empreses que s’ubiquin als polígons del municipi i enfortir el pool d’empreses 

locals: La Gavarra (43 empreses),  El Congost (s’està estructurant), Puig-Xoriguer i Casals (2 zones 

industrials)

DESENVOLUPAMENT LOCAL
Indústria, comerç, turisme i 

patrimoni

Seguir ampliant el sòl industrial, fomentant la 

implementació de noves empreses i facilitant 

l’expansió de les actuals, a més d’oferir suport 

des de Promoció Econòmica a la indústria i als 

comerços i serveis de la vila.
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Annex 3. Model de fitxa de pràctiques responsables 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: --/--/---- 
 

Nom de l’actuació: 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Bloc d’RSC: 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): 

Abast: intern / extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

 

 

 

 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): 

Objectiu del Pla de mandat:  

Més informació (web,...):  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: 

Regidories implicades: 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 
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Impuls de l’RSC – Ajuntament de Centelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4. Recull de fitxes de bones pràctiques d’RS, 

 classificades per dimensions 
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Annex 4.1. Recull de fitxes de bones pràctiques d’RS 

dimensió bon govern 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

BG01. Pla de mandat 2015-2019 de l’Ajuntament de Centelles 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Lideratge i estratègia 

Abast: intern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Pla de mandat aprovat pel Ple municipal de 26 de maig de 2016. 

El Pla de mandat té per objectiu seguir millorant la qualitat de la vida dels centellencs i de les 

centellenques, treballar per mantenir i millorar les infraestructures i procurar que l’atenció 

a les persones sigui integral des de tots els angles possibles. 

La intenció és garantir la seguretat i la comoditat del poble a partir d’una gestió eficaç i 

eficient dels diversos serveis que doni com a resultat una convivència basada en el respecte i 

que faci de Centelles un municipi exemplar. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Tots 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): tots 

Objectiu del Pla de mandat: tots 

Més informació:  http://www.centelles.cat/docs/pla-mandat-ajuntament-centelles-2015-2019.pdf    

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Alcaldia 

Regidories implicades: Totes 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Junta de govern, comissions informatives, Ple municipal 

 consells municipals Reunions del consell amb la regidoria pertinent 

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Oficina d’atenció al ciutadà i sèu electrònica 

 altres   administracions  

 proveïdors  

 associacions Reunions amb la regidoria responsable 

 escoles Reunions amb la regidoria d’educació 

 empreses del municipi  

 comissions de participació Reunions periòdiques amb la regidoria responsable 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

BG02. Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Lideratge i estratègia 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat és una associació de municipis 

compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. El 

municipi de Centelles forma part de la xarxa i la regidora de Medi Ambient és la representant. 

És membre de ple dret de l’assemblea i participa en el grup de treball d’educació per la 

sostenibilitat i per una cohesió social i ambiental. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Tots 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): tots 

Objectiu del Pla de mandat: tots 

Més informació:      

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Alcaldia 

Regidories implicades: Totes 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Assistència a les reunions i grups de treball 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions Espais de comunicació de la xarxa, visites conjuntes 

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

BG03. Gravació de les sessions plenàries i publicació al portal de transparència 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Transparència i rendició de comptes 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Tenint en compte que les sessions del Ple són públiques i per a reforçar l’accés a la informació 

sobre els assumptes d’interès municipal, l’ajuntament de Centelles publica la gravació de la 

sessió al portal web de l’ajuntament. D’aquesta manera la ciutadania pot visionar la sessió del 

Ple prèvia aprovació de l’acta. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Gestió i transparència 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Comunicació i participació ciutadana 

Objectiu del Pla de mandat: Apropar l’administració al la ciutadania potenciant l’ús de les 

xarxes socials com a instruments i mecanismes de socialització i promovent el teixit de fibra 

òptica del municipi. 

Més informació: https://www.seu-e.cat/web/centelles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-

govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple       

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Alcaldia 

Regidories implicades: Totes 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics web: www.centelles.cat 

 consells municipals web: www.centelles.cat 

 treballadors i treballadores web: www.centelles.cat 

 sindicats web: www.centelles.cat 

 ciutadania web: www.centelles.cat 

 altres administracions web: www.centelles.cat 

 proveïdors web: www.centelles.cat 

 associacions web: www.centelles.cat 

 escoles web: www.centelles.cat 

 empreses del municipi web: www.centelles.cat 

 comissions de participació web: www.centelles.cat 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

BG04. Compliment temps de pagament a proveïdors  

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Gestió eficaç i eficient 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Compliment temps de pagament a proveïdors (30 dies). 

Aquesta dada es recull cada trimestre, es comunica al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques del Període Mitjà de Pagament d'acord amb el RD 635/2014 i es publica al portal de 

transparència de l’ajuntament. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació: http://www.centelles.cat/tramits-efactura-centelles.asp  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Serveis generals d’administració 

Regidories implicades: Totes 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres administracions  

 proveïdors Registre: entrada de factures pels béns i serveis proveïts 

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

BG05. Clàusules socials i ambientals en la contractació  

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Compra responsable:  clàusules socials i ambientals 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Incorporació de clàusules socials i ambientals a la contractació del servei de recollida 

d’escombraries i deixalleria.  

Hi ha el compromís municipal d’estendre la incorporació de clàusules socials i ambientals a 

les contractacions de tots els àmbits municipals. 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): -Serveis tècnics 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): -Medi Ambient 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació: http://www.centelles.cat/perfil-contractant-ajuntament-centelles.asp 

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Serveis generals i Medi Ambient 

Regidories implicades: Totes 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres administracions  

 proveïdors Perfil del contractant 

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



Àrea de Presidència 

Subdirecció de Modernització 

Corporativa i Publicacions Oficials 

Rbla. Catalunya, 126 · 08008 Barcelona 

Tel. 934 049 407 · Fax 934 022 298 

sd.mcorp.po@diba.cat · www.diba.cat 

 

Impuls de l’RSC – Ajuntament de Centelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4.2. Recull de fitxes de bones pràctiques d’RS  

 dimensió laboral 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

LB01. Mútua i revisió mèdica voluntària pels treballadors 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Seguretat i salut 

Abast: intern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Es disposa d’una mútua mèdica i s’ofereix una revisió mèdica voluntària anual als 

treballadors. 

 

 

 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:  -   

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Alcaldia 

Regidories implicades: Totes 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores Campanya interna de comunicació 

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



Àrea de Presidència 

Subdirecció de Modernització 

Corporativa i Publicacions Oficials 

Rbla. Catalunya, 126 · 08008 Barcelona 

Tel. 934 049 407 · Fax 934 022 298 

sd.mcorp.po@diba.cat · www.diba.cat 

 

Impuls de l’RSC – Ajuntament de Centelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4.3. Recull de fitxes de bones pràctiques d’RS 

dimensió ambiental 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM01. Col·laboració amb les escoles i casals d’estiu per a la preservació d’espais naturals 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Medi natural i biodiversitat 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Col·laboració amb les escoles i casals d’estiu per facilitar la col·laboració en la preservació 

d’espais:  

− neteja de fonts 

− plantació d’espècies vegetals de ribera a l’espai fluvial del Congost,  

− col·locació de nius artificials d’oreneta,  

− senyalització del PEIN Sauva negra . 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:   

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades: Educació 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions AMPA (organització Casal d’estiu: Guiatge de les activitats) 

 escoles Participació activa en les activitats (alumnes i mestres) 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM02. Col·laboració a la jornada Let’s clean Europe, de neteja de rius 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Medi natural i biodiversitat 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Let’s Clean Europa és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de 

residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure la recollida d'aquests 

residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. L’Ajuntament de 

Centelles organitza una activitat de neteja dins del programa en l’àmbit de l’espai fluvial del 

riu Congost. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Medi ambient 

Objectiu del Pla de mandat: Fomentar activitats de sensibilització ambiental com la 

participació a la jornada Let's Clean Europe de neteja de rius i l'estalvi d'aigua a la jornada de 

la Botiga al carrer. 

Més informació:   

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades:  

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Coordinació i logística 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Participació activa en l’activitat 

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM03. Revisió i manteniment del camí fluvial del Congost i riera de la Llavina 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Medi natural i biodiversitat 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Des de l’any 2008 s’han realitzat diverses actuacions per recuperar l’espai fluvial del riu 

Congost i la riera de la LLavina com a espai per a la ciutadania mantenint la qualitat ambiental 

de l’ecosistema. Les principals actuacions han estat l’adequació d’un itinerari de passejada i la 

millora del bosc de ribera. Ara es demanarà un ajut al Consorci del Besòs per una actuació 

d’eliminació d’espècies al·lòctones.  

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:   

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades:  

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Planejament i execució de les actuacions 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Ús de l’espai i propostes de millora 

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM04. Pacte d’alcaldes: Pla d’acció d’energia sostenible 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

Abast: extern  

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Centelles es va adherir al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa europea on els 

municipis es comprometen a reduir un 20% les emissions de CO2 el 2020. Per dur-ho a terme, 

es va redactar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Centelles on es contemplen 

21 accions a implementar fins el 2020. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Medi ambient 

Objectiu del Pla de mandat: Participar en entitats de medi ambient com la Xarxa de ciutats i 

pobles cap a la sostenibilitat, la Xarxa de custòdia del territori o el Consorci per a la Defensa 

de la Conca del Besòs, entre d’altres. 

Més informació: pendent penjar el document PAES a la web municipal 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades:  

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Assistència a jornades informatives, contacte permanent 

amb la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diba 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores Campanyes de sensibilització amb recomanacions d’estalvi 

energètic a les dependències municipals 

 sindicats  

 ciutadania Campanyes específiques de comunicació i sensibilització.  

 altres administracions Coordinació amb l’Agència Local de l’Energia d’Osona del 

Consell Comarcal d’Osona, coordinació i seguiment amb la 

Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diba 

 proveïdors  

 associacions  

 escoles Projecte Desendolla’t del Consell Comarcal d’Osona 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM05. Telegestió 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

Abast: intern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Instal·lació d’equips de telegestió a tots els equipaments municipals i als quadres de 

l’enllumenat públic. Es controlarà el consum i les possibles averies de les instal·lacions 

elèctriques , d’aigua i de gas. El sistema permet estalviar molts recursos econòmics i alhora 

reduir les emissions de CO2 del municipi. 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: -  

Més informació:  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades:  

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Reunions i sessions plenàries  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores Dispositius mòbils (manteniment) 

 sindicats  

 ciutadania  

 altres administracions Ajudes a la implantació de la DIBA 

 proveïdors  

 associacions  

 escoles Els conserges ajuden en la implantació i el seu 

manteniment 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM06. Planta d’autoconsum elèctric 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

Abast: intern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Autoconsum elèctric: Instal·lació de  plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals per 

autoconsum. 

 

Actualment ja es disposa d’una instal·lació d’autoconsum a les escoles i el 2017 està previst 

que entri en funcionament  la instal·lació d’autoconsum de la piscina coberta municipal amb 

una potència de 99 km. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Medi Ambient  

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Medi ambient 

Objectiu del Pla de mandat: Instal·lar plaques solars per a l’autoconsum a la piscina 

municipal, l’escola bressol Niu d’Infants i l’Escola Xoriguer. 

Més informació: 

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades:  

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Reunions i sessions plenàries (revisions pressupostàries) 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres administracions Catàleg de Serveis Diputació de Barcelona 

 proveïdors  

 associacions  

 escoles Participació i difusió de la implantació 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM07. Instal·lació de fibra òptica a tots els equipaments 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Ús eficient dels recursos naturals (aigua i energia) 

Abast: intern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Instal·lació de la fibra òptica a tots els equipaments municipals, amb la voluntat de fomentar 

l’ús de les TIC, l’avenç tecnològic i la sostenibilitat econòmica.  La instal·lació d’una LAN a tots 

els equipaments municipals permet reduir a menys de la meitat els costos de telefonia i 

d’internet de tots els equipaments. A principis del 2017 la xarxa estarà acabada i provada i 

s’hauran solventat les incidències tècniques existents 

Paral·lelament també es dona de forma gratuïta internet a totes les associacions del poble 

per facilitar-los les tasques  

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Serveis Generals 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Serveis Generals 

Objectiu del Pla de mandat:  Millorar serveis i reducció de la despesa 

Més informació:  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades:  

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Reunions i sessions plenàries 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores Participació amb la implantació 

 sindicats  

 ciutadania  

 altres administracions Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 

 proveïdors  

 associacions Consultes a l’Ajuntament pels diferents canals disponibles i 

resolució d’incidències  escoles 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM08. Ambientalització de les concessions de neteja viària, recollida d’escombraries i 
deixalleria municipal 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Prevenció de la contaminació 

Abast: intern / extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Concessió de neteja viària, recollida d’escombraries i deixalleria municipal: Plecs amb 

exigència de reforma de la deixalleria, ampliació d’horari d’obertura i visites escolars de 

sensibilització, per a la prevenció de residus i el foment de la recollida selectiva. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Medi ambient 

Objectiu del Pla de mandat: Fer un pla de millora de la deixalleria municipal revisant la 

normativa i adaptant-la a la legislació i un seguiment de la recollida de residus dels polígons 

industrials i dels retorns econòmics pel seu reciclatge. Paral·lelament, realitzar una renovació 

dels contenidors. Sensibilització de la població més jove de centelles mitjançant tasques 

divulgatives i visites a la deixalleria municipal 

Més informació:  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades:  

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Campanyes i activitats de sensibilització 

 altres administracions  

 proveïdors Clàusules en els plecs de licitació dels serveis 

 associacions  

 escoles Campanyes de sensibilització 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM09. Foment de la recollida selectiva 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Prevenció de la contaminació 

Abast: intern / extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

· Visites escolars a la deixalleria amb guiatge. 

· Repartiment de fulletó informatiu a totes les bústies, acompanyat de sacs específics (a 

preu de cost pels particulars, perquè valorin la iniciativa i alhora sigui assequible) per a la 

recollida orgànica en dies i punts concrets. S’ha de potenciar la recollida de la fracció 

orgànica perquè els nivells són molt baixos.  

· Participació a la setmana europea de prevenció de residus 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Medi ambient 

Objectiu del Pla de mandat:  

· Potenciar la recollida selectiva de la fracció orgànica. 

· Establir programes de conscienciació per a millorar la recollida selectiva i fer un 

seguiment a partir de l’adjudicació del nou contracte. 

Més informació: http://www.centelles.cat/serveis-equipaments-qualitat-ambiental-

ajuntament-centelles.asp 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient 

Regidories implicades: Educació 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores Campanyes de sensibilització / web Centelles 

 sindicats  

 ciutadania Campanyes de sensibilització / web Centelles 

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles Visites / assessorament tècnic municipal a l’escola 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM10. Mobilitat interurbana entre Centelles i Hostalets de Balenyà 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Mobilitat sostenible 

Abast: intern / extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Hi ha dificultats de mobilitat a peu o amb bicicleta entre Centelles i Hostalets de Balenyà (1,4 

km): carretera sense voral. Els alumnes de secundària dels Hostalets vénen a Centelles a 

l’institut i moltes persones treballen a Centelles, o a la inversa.    

S’ha presentat un estudi alternatiu a desviar la carretera entre Centelles i Hostalets de 

Balenyà (projecte molt car): una via verda de per connectar les dues poblacions a peu o amb 

bicicleta, més segura, perquè no va pel costat de la carretera.  

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:   

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Planificació territorial  

Regidories implicades: Medi ambient 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Reunions polítiques entre ambdós ajuntaments 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Campanya informativa (pendent al final de l’execució) 

 altres administracions Reunions amb la Diputació de Barcelona (titular de la ctra.) 

 proveïdors  

 associacions  

 escoles (instituts) Campanya informativa (pendent al final de l’execució) 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

AM11. Taula de mobilitat 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Mobilitat sostenible 

Abast: intern / extern 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Atendre les necessitats plantejades per l’AMPA d’una escola d’impulsar una millora de la 

mobilitat en termes de sostenibilitat i seguretat a la resta de centres educatius i a nivell de la 

ciutadania en general. 

Per una banda, s’ha iniciat una taula de mobilitat amb l’objectiu de: 

· Reduir l’ús del vehicle a motor en els desplaçaments a les escoles 

· Millorar la seguretat vial al voltant de les escoles 

Es plantegen algunes actuacions a mig termini: 

· Revisió de la disponibilitat d’aparcaments de bicicletes. Diagnosi quantitativa i qualitativa. 

· Acció puntual del foment de la bicicleta per anar a l’institut 

· Proposta de foment de l’ús de la bicicleta per anar a treballar al polígon: marcar carrils, 

habilitar espais d’aparcament, donar subvencions a empreses per adequar espais,...) 

· Continuar i incrementar la participació en la setmana europea de la mobilitat sostenible 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:  - 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Medi ambient / Educació 

Regidories implicades: Esports, Educació, Medi ambient, Qualitat urbana i mobilitat 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Reunions de planificació d’actuacions 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores Participació activa a la taula i en el canvi d’hàbits 

 sindicats  

 ciutadania Participació activa a la taula i en el canvi d’hàbits 

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles Reunions amb les AMPA 

 empreses del municipi Facilitació d’infraestructures al lloc de treball 

 comissions de participació Reunions de la taula de mobilitat 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



Àrea de Presidència 

Subdirecció de Modernització 

Corporativa i Publicacions Oficials 

Rbla. Catalunya, 126 · 08008 Barcelona 

Tel. 934 049 407 · Fax 934 022 298 

sd.mcorp.po@diba.cat · www.diba.cat 

 

Impuls de l’RSC – Ajuntament de Centelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4.4. Recull de fitxes de bones pràctiques d’RS  

dimensió social 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC01. Promoció de l’èxit escolar 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Integració i cohesió social: Protecció de la Infància i la joventut 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Programa Arrel: programa per promoure l’èxit escolar (ESO). Adaptació curricular per facilitar 

l’acostament al món laboral 

Programa Enxaneta: Programa per promoure l’èxit escolar (6è primària) – Coordinat amb 

Serveis socials (Xarxa de la infància) 

Projecte Entorn: Treball dels serveis socials amb l’Institut perquè els alumnes expulsats no es 

quedin a casa: treball de sensibilització i conscienciació. 
 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): educació 

Objectiu del Pla de mandat: Inculcar la cultura de l’esforç i el compromís potenciant 

iniciatives com el Grup Arrel, del qual som pioners, o el Projecte Entorn i participar en el nou 

projecte Enxaneta promogut pel Consell Comarcal. 

Més informació:   

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Educació, Benestar i família 

Regidories implicades: Promoció econòmica 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions Comunicació amb el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació 

de Barcelona (coordinadora del projecte) 

 proveïdors  

 associacions  

 escoles Reunions amb tècnics municipals i mestres 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC02. Coordinació de tots els centres escolars del municipi 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Foment de la cultura i l’educació 

Abast: intern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

L’any n2015 es va iniciar la coordinació de tots els centres educatius del municipi per: 

- Coordinar activitats anuals 

- Informar sobre el curs escolar 

- Recollir el cens escolar 

- Establir el calendari del curs escolar 

Es fan dues reunions a l’any de coordinació. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): educació 

Objectiu del Pla de mandat: Seguir vetllant pel bon funcionament de les instal·lacions 

educatives donant suport als diferents centres de Centelles amb l’objectiu de garantir un 

municipi inclusiu i una oferta formativa contínua. 

Més informació:  http://www.centelles.cat/regidoria-educacio-ajuntament-centelles.asp 

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Educació 

Regidories implicades: Cultura, Joventut, Benestar i família 

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles Dues reunions anuals de coordinació 

 empreses del municipi  

 comissions de participació Dues reunions anuals de coordinació 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC03. Consell d’infants 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Integració i cohesió social: Protecció de la Infància 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

El Consell d’infants és un òrgan de participació ciutadana format per representants de les 

diferents escoles del municipi. Concretament, dos alumnes de cinquè i dos alumnes de sisè de 

cadascun dels centres són els encarregats de defensar els interessos i les opinions dels seus 

companys a través d’un grup de treball moderat per dues dinamitzadores. L’objectiu és 

empoderar als infants i potenciar el seu creixement personal, alhora que permet veure i 

valorar des d’un punt de vista diferent la realitat del municipi. 

És un consell que forma part de la Xarxa de Consells d’Infants de Catalunya i està coordinat 

per una empresa externa. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): educació 

Objectiu del Pla de mandat: Seguir potenciant l’autonomia dels infants a partir d’òrgans de 

participació com el Consell d’Infants. 

Més informació:  http://www.centelles.cat/consell-infants.asp 

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Educació 

Regidories implicades: Cultura, Joventut, Benestar i família 

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals Reunions mensuals 

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions Coordinació de la xarxa de municipis amb consell d’infants 

(Diputació de Barcelona) 

 proveïdors Reunions mensuals (empresa que coordina) 

 associacions  

 escoles Reunions mensuals (alumnes de 5è i 6è) 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC04. Teixit cultural de Centelles 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Foment de la cultura i l’educació 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Teixit cultural potent, amb relació contínua amb l’Ajuntament: 3 grups de teatre, 1 colla de 

diables, 1 colla de geganters, 1 colla de grallers, 1 colla de tabalers, 1 associació de 

pessebristes i corals. 

Ús del Teatre municipal per a tota la població: 3 grups de teatre, taller de teatre, actuacions 

de totes les escoles, festivals de totes les associacions, aula de gent gran universitària. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació: webs d’entitats del municipi: http://www.centelles.cat/entitats/default.asp 

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Cultura 

Regidories implicades: Educació, Joventut, Benestar i família, Esports 

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Participació a les activitats 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Cessió d’equipaments / Suport econòmic i assessorament 

 escoles Cessió d’equipaments 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC05. Programa de festes populars amb les escoles de Centelles 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Foment de la cultura i l’educació 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Es tracta d’un programa realitzat de forma coordinada amb les escoles de Centelles, a través 

d’una comissió específica del Consell escolar municipal. El programa ha promogut la 

realització de sortides, activitats culturals i celebració conjunta de les festes populars 

(Carnaval, Sant Jordi i Festa de l’arbre), amb la participació de tots els alumnes dels centres 

d’ensenyament de Centelles.  
 

La Festa de Sant Jordi s’ha organitzat conjuntament amb l’Associació de la Gent Gran de 

Centelles amb l’objectiu de potenciar experiències de col•laboració i interrelació entre 

persones, infants i gent gran, de diferents generacions. A través d’aquest programa 

s’aconsegueix la participació de tots els infants en les activitats que s’organitzen i es garanteix 

una igualtat efectiva d’oportunitats per a tothom. 

· Programa “Racons de contes i racons de poble”: Els avis expliquen contes a nens de P3 a 

2n 

· Programa “Racons de patrimoni del poble”: Els avis expliquen els racons i la seva 

experiència a nens de 3r a 6è  
 

Les despeses originades per aquest programa són de difusió, d’ajuts directes als centres per a 

la realització d’activitats i d’organització d’activitats i espectacles i d’ajuts directes a les 

famílies que ho sol•liciten segons un programa d’ajudes. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:   

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Cultura 

Regidories implicades: Educació 

 
 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Trobades amb la gent gran 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Trobades amb les associacions de gent gran 

 escoles Trobades amb els alumnes d’infantil i primària 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC06. Programa de pau i no violència 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Solidaritat i cooperació al desenvolupament 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Des del Consell de Cooperació i Solidaritat de Centelles, òrgan consultiu de l’Ajuntament, es 

treballa la Cultura de la Pau i la Noviolència a nivell de municipi. 

La voluntat és que, a través d’accions d’educació per la pau, s’impulsi una reflexió de com 

treballar per la Pau.  

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Solidaritat i cooperació 

Objectiu del Pla de mandat: Consolidar el Programa de Pau i No-violència de Centelles i 

potenciar nous projectes i iniciatives per a la sensibilització. 

Més informació: http://www.centelles.cat/participacio-ciutadana.asp, 

http://www.centelles.cat/noticies15/projecte-cultura-per-la-pau-centelles.pdf   

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Cooperació 

Regidories implicades: Educació 

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals Coordinació amb el consell municipal de cooperació 

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Campanya anual d’informació i participació 

 altres    administracions (CAP Centelles) Reunions de treball de la comissió  

 proveïdors  

 associacions Campanya anual d’informació i participació 

 escoles Campanya anual d’informació i participació 

 empreses del municipi  

 comissions de participació Reunions de treball de la comissió (ciutadania, CAP, Aj.) 

 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC07. Activa’t caminant 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Salut i qualitat de vida 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Pla / campanya d’activitat física, esport i salut:  

Disseny de dues rutes (recorreguts marcats i il·luminats) de caminades per la ciutadania, 

especialment per la gent gran, amb sortides tres cops a la setmana on es fan recorreguts amb 

diferents accessibilitats, aprofitant la ruta PAFES 

 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Gestió i transparència 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Salut i sanitat pública 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:  http://www.ebacentelles.cat/ i  http://www.centelles.cat/  

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Esports 

Regidories implicades: Benestar i família 

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Participació a les caminades 

 altres    administracions CAP Centelles: Participació al PAFES i a l’organització de les 

caminades 

 proveïdors  

 associacions Participació a les caminades / Difusió entre els associats 

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC08. Beques esportives del teixit associatiu 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Salut i qualitat de vida 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Les iniciatives esportives es basen molt amb donar suport de les entitats esportives del 

municipi, fent un gran incís en les franges d’edat de fins a 18 anys i gent gran.  

Destaca el Programa d’activitats extraescolars per a infants amb necessitats educatives 

especials, a través de l’atorgament de beques esportives per a esportistes menors de 18 anys 

de famílies amb problemes socioeconòmics. L’Ajuntament les atorga a través de les entitats 

esportives, que tenen el públic objectiu i les distribueixen, fent d’intermediàries entre 

l’Ajuntament i les famílies, que les sol·liciten quan es publica la convocatòria. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Gestió i transparència 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Esports 

Objectiu del Pla de mandat: Seguir donant suport a totes les associacions i entitats esportives 

per cobrir les seves necessitats i motivar-ne l’activitat. 

Més informació:   

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Esports 

Regidories implicades: Benestar i família 

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Famílies: Convocatòries públiques de beques i diàleg amb 

les associacions 

 altres    administracions DIBA: Catàleg de serveis  

 proveïdors  

 associacions Correus electrònics amb l’Ajuntament 

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC09. Consell municipal de cooperació 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Solidaritat i cooperació al desenvolupament 

Abast: intern / extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Òrgan de participació consultiu amb temes de participació (liderada per la regidoria de 

Cooperació amb la participació d’entitats del municipi), a on es fa la selecció dels projectes de 

cooperació que s’engeguen anualment. 

La seva funció és informar i coordinar totes les activitats de sensibilització en matèria de 

cooperació al desenvolupament que es fan a la població.  

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Solidaritat i cooperació 

Objectiu del Pla de mandat: Redefinir el Consell de Cooperació i adaptar-lo a la nova realitat 

sociològica del moment d’acord amb totes les entitats implicades. 

Més informació:  http://www.centelles.cat/participacio-ciutadana.asp 

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Cooperació 

Regidories implicades:  

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Participació a les reunions del Consell (govern i oposició) 

 consells municipals 3 reunions anuals del Consell 

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Participació a les reunions del Consell 

 escoles Participació a les reunions del Consell (les AMPA) 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC10. Lluita contra la pobresa 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Integració i cohesió social 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Pobresa energètica: atès que l’empresa elèctrica és municipal, s’eviten els talls de llum a les 

famílies que no poden pagar les factures (hi ha contacte cada hora) 

Consum d’aigua: s’ha creat un fons de solidaritat entre l’Ajuntament i  SOREA per evitar els 

talls 

Col·laboració amb el banc d’aliments, conjuntament amb Càritas: projecte ampli estructurat: 

reunions, activitats,... (es treballa amb escoles, AMPAs, entitats esportives, associacions de 

gent gran, biblioteca, comerços,... Un bon exemple de bona col·laboració, participació i 

transparència.  

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació:   

 
ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Benestar i família  

Regidories implicades: Empresa elèctrica municipal  

 
GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Campanya ciutadana per participar al recapte d’aliments 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Càritas Centelles, Banc d’aliments: reunions de coordinació 

 escoles  

 empreses del municipi Empresa elèctrica municipal i SOREA: reunions de coordinació 

 comissions de participació  

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC11. Pla jove 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Integració i cohesió social: Protecció de la joventut 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Elaboració d’un Pla de Joventut a cada legislatura. Per l’elaboració del Pla jove 2017-2020 

s’ha fet un procés participatiu pel recull d’aportacions per a la diagnosi. La diagnosi inclou: 

- Visualització del que s’ha fet en els 4 anys anteriors 

- Procés participatiu amb joves 

- Entrevistes a persones d’entitats que estan en contacte amb joves 

Com a resultat dels treballs de diagnosi s’ha creat la Comissió Jove, que funciona al marge del 

Pla. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Joventut i lleure 

Objectiu del Pla de mandat: Redactar el Pla Jove 2016-2020 a partir d’un procés participatiu 

obert que ens ajudi a recollir les línies que marcaran les polítiques de joventut al llarg dels 

propers quatre anys. 

Més informació:  www.centelles.cat/elpipa  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Educació 

Regidories implicades: Esports, Benestar i Família 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Procés obert de participació amb tots els joves (16-30 anys) 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Entrevistes amb l’Ajuntament 

 escoles Entrevistes amb l’Ajuntament 

 empreses del municipi  

 comissions de participació Procés participatiu amb joves 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

SOC12. Pla de mobilitat urbana  

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Accessibilitat universal 

Abast: intern i extern  

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Es disposa d’un pla de mobilitat urbana, que inclou propostes de millora elaborades a partir 

de la diagnosi que ha detectat una sèrie de mancances, tant des del punt de vista de la 

mobilitat com de l’aparcament. Contempla l’accessibilitat a les instal·lacions municipals per 

garantir l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. Inclou: 

− Ascensors i rampes a tots els equipaments municipals  

− Places de teatre per a persones amb mobilitat reduïda 

L’objectiu global del Pla és millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Centelles en base a la 

millora de la qualitat i seguretat dels desplaçaments, de vianants, i conductors, per garantir 

l’accessibilitat universal i una disminució de la contaminació acústica i atmosfèrica. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Urbanisme, mobilitat i sostenibilitat 

Objectiu del Pla de mandat:  

Més informació: http://www.centelles.cat/regidoria-qualitat-urbana-mobilitat-ajuntament-

centelles.asp 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Alcaldia 

Regidories implicades: Totes 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics Revisió, aprovació i dotació de recursos al Pla de mobilitat 

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Enquesta als vianants 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Reunions amb l’ADFO i col·lectius amb mobilitat reduïda 

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC13. Ampliació de serveis de la Residència Sant Gabriel 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Integració i cohesió social: Atenció a la gent gran en 

situació de dependència. 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Ampliació de l’oferta i més flexibilitat per millorar el servei que s’ofereix a la població de gent 

gran de Centelles: 

· Obertura del centre de dia a nous horaris, perquè les persones hi puguin anar a estones 

(vinculat sempre a un àpat) 

· Nou servei d’higiene i dutxa: les persones més dependents vénen acompanyats d’un 

assistent social a dutxar-se ja que a casa els és complicat per mobilitat 

· Dipòsit d’ajudes tècniques: Préstec sense cost a tota la població de cadires de rodes, 

caminadors 

· Cessió de l’espai del gimnàs per a necessitats puntuals (en horaris que no s’utilitza per la 

residència o el centre de dia): Associació de la gent gran, perquè vinguin a fer 

gimnàstica,... 

· Cessió d’espai al CAP de Centelles: teràpia psicogrupal, massatge infantil, gimnàstica pre-

part (dóna molta vida a la residència que hi entrin nadons i embarassades) 

· Cessió d’espai a la comitiva reial, per a vestir-se i com a punt de lliurament de les cartes 

dels nens 

· Col·laboració amb el programa de voluntariat de la Caixa: Els treballadors vénen i van a 

fer un toc a la plaça 

· Col·laboració amb escoles, periòdicament (en festes assenyalades: nadal, carnaval,...). Els 

nens vénen a escoltar contes o a explicar contes als avis o vénen a fer representacions o 

els avis canten nadales. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Gent gran i residència 

Objectiu del Pla de mandat: Vetllar perquè la Residència Sant Gabriel segueixi mantenint i 

millorant l’assistència i les seves instal·lacions, per seguir essent un referent amb serveis de 

primer nivell. 

Més informació: http://www.centelles.cat/serveis-equipaments-residencia-ajuntament-centelles.asp 

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Benestar i Família 

Regidories implicades: Educació i Salut 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Activitats al gimnàss de la residència. Voluntariat 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Activitats al gimnàs de la residència, celebracions, festes 

 escoles Activtats lúdiques de l’escola  a la residència 

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 20/09/2016 

 

SC14. Xarxa d’Infància de Centelles 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Integració i cohesió social: Protecció de la infància 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

És una iniciativa municipal, amb l'objectiu principal d'establir un sistema de suport mutu 

entre tots els equips professionals i entitats que des de diferents sectors treballen en l’àmbit 

de la infància, de manera que es faciliti la coordinació i l’aprofitament dels recursos de 

l’entorn, i establir una malla de suport i d’atenció a les famílies de la ciutat, perquè puguin 

desenvolupar amb responsabilitat i felicitat la criança i l’educació dels seus fills i filles i 

aconseguir que creixin en plenitud. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): - 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): - 

Objectiu del Pla de mandat: - 

Més informació: - 

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Benestar i Família 

Regidories implicades: Educació i Salut 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



Àrea de Presidència 

Subdirecció de Modernització 

Corporativa i Publicacions Oficials 

Rbla. Catalunya, 126 · 08008 Barcelona 

Tel. 934 049 407 · Fax 934 022 298 

sd.mcorp.po@diba.cat · www.diba.cat 

 

Impuls de l’RSC – Ajuntament de Centelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4.5. Recull de fitxes de bones pràctiques d’RS 

dimensió econòmica 

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

EC01. El joc de Centelles 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Comerç de proximitat 

Abast: extern 

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

“Compra als comerços del poble i aconsegueix el joc de Centelles”, un joc de preguntes 

històriques del municipi. L’han demanat molt les escoles i l’espai jove. La tercera iniciativa 

després del joc de cromos i el joc de cartes personalitzades. Amb 25 tiquets d’empreses i 

serveis del municipi els veïns poden anar a Promoció econòmica a recollir el joc. Es fa un 

buidatge dels tiquets i un estudi dels establiments a on compra la gent i del que compren. 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): cultura i festes 

Objectiu del Pla de mandat: Impulsar descomptes per a esdeveniments del poble vinculant-

ho amb el comerç local i alhora crear noves activitats a les festes consolidades i promoure 

noves iniciatives al llarg de l’any. 

Més informació:  http://www.centelles.cat/comerc-fires-turisme.asp  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Promoció econòmica 

Regidories implicades: Cultura, Educació, Joventut 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Campanya de recollida de preguntes entre la ciutadania 

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions Campanya de recollida de preguntes a les associacions / 

participació de membres de les associacions al joc 

 escoles Campanya de recollida de preguntes a les escoles / 

participació dels alumnes al joc 

 empreses del municipi Recollida de preguntes i tiquets als comerços 

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

EC02. Mercat municipal del diumenge 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Comerç de proximitat 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Mercat setmanal del diumenge, que compta amb 75 parades amb la participació de tots els 

comerços del municipi. És un esdeveniment molt potent a nivell de promoció del municipi i 

constitueix un pol d’atracció econòmica de tot Osona sud. 

 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Indústria, comerç, turisme i patrimoni 

Objectiu del Pla de mandat: Promoure els paquets turístics i fer incís en el mercat dominical 

Més informació:  http://www.centelles.cat/comerc-centelles.asp 

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Alcaldia 

Regidories implicades: Totes 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Campanya “A Centelles, diumenge és mercat” 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi Els comerços treuen el seu establiment al carrer 

 comissions de participació  

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

EC03. Senyalització de rutes de btt amb els serveis municipals 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Turisme sostenible 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Senyalització de diverses rutes circulars supramunicipals, marcatge realitzat amb GPS 

(wikiloc), senyalització horitzontal i vertical. També s’ha creat un blog per fer difusió dels 

recorreguts indicant els espais de pernoctació, els locals d’assistència tècnica per a les 

bicicletes, els bars i restaurants de la zona.  

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Urbanisme, mobilitat i sostenibilitat 

Objectiu del Pla de mandat: Fer camins saludables per a les persones més grans i incentivar 

els recorreguts del poble amb informació addicional a través del Wi-Fi, Wikiloc o codis QR. 

Més informació: http://www.centelles.cat/rutes-btt.asp  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Esports 

Regidories implicades: Esports 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Blog, wikiloc 

 altres    administracions  

 proveïdors  

 associacions Blog, wikiloc 

 escoles  

 empreses del municipi Blog, wikiloc 

 comissions de participació  

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

EC04. Senyalització de rutes de senderisme 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Turisme sostenible 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

S’han condicionat i senyalitzat, amb el manteniment periòdic municipal, 5 rutes de 

senderisme al municipi pel foment del turisme de natura. Estan disponibles a la pàgina web. 

 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Urbanisme, mobilitat i sostenibilitat 

Objectiu del Pla de mandat: Fer camins saludables per a les persones més grans i incentivar 

els recorreguts del poble amb informació addicional a través del Wi-Fi, Wikilog o codis QR. 

Més informació: http://www.centelles.cat/rutes-senders-centelles.asp  

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Promoció econòmica 

Regidories implicades: Esports, Medi ambient 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania Pàgina web, wikilog 

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  

 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 31/08/2016 

 

EC05. Seguretat i comunicació amb el teixit empresarial 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Responsabilitat social empresarial 

Abast: extern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

Garantia d’una bona comunicació amb les empreses dels polígons per a la seva seguretat.  

Totes les empreses han facilitat un contacte de mòbil a la Policia local per si passa alguna cosa 

durant el cap de setmana o en hores de tancament de l’empresa, per tal que la Policia pugui 

localitzar als empresaris en cas de robatori, incendi o qualsevol incidència. 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Desenvolupament local 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Indústria, comerç, turisme i patrimoni 

Objectiu del Pla de mandat: Seguir ampliant el sòl industrial, fomentant la implementació de 

noves empreses i facilitant l’expansió de les actuals, a més d’oferir suport des de Promoció 

Econòmica a la indústria i als comerços i serveis de la vila. 

Més informació: actualització trimestral de les dades i publicació Guia comercial a la web 

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Promoció econòmica, urbanisme i seguretat ciutadana 

Regidories implicades: - 

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores  

 sindicats  

 ciutadania  

 altres administracions  

 proveïdors  

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi Actualització de les dades per correu electrònic 

Contacte telefònic amb la Policia Local 

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

Data registre actuació: 19/09/2016 

 

EC06. Productes de proximitat a la cuina de la Residència Sant Gabriel 

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ:   

Dimensió de l’RSC:        bon govern      laboral     social     ambiental     econòmica 

Temàtica d’RSC (veure llistat annex): Comerç de proximitat 

Abast: intern  

 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Descripció de l’actuació: 

La cuina de la Residència Sant Gabriel és de gestió pròpia. El menjador és l’estrella de la 

residència: política de proximitat, producte fresc i de qualitat, complint amb les exigències 

higièniques (per exemple, no tota la carn es pot comprar a la carnisseria del poble,...). Tot el 

que es pot es compra al poble i si no a la comarca. 

 

 

Àmbit del Pla de mandat (Àrea): Atenció a la persona 

Subàmbit del Pla de mandat (Regidoria): Gent gran i residència 

Objectiu del Pla de mandat: Vetllar perquè la Residència Sant Gabriel segueixi mantenint i 

millorant l’assistència i les seves instal·lacions, per seguir essent un referent amb serveis de 

primer nivell. 

Més informació:   

 

ACTORS I RESPONSABILITATS:  

Regidoria responsable: Benestar i família 

Regidories implicades:  

 

GRUPS D’INTERÈS:           MECANISMES DE PARTICIPACIÓ: 

 govern / grups polítics  

 consells municipals  

 treballadors i treballadores Reunions d’equip 

 sindicats  

 ciutadania Enquestes satisfacció 

 altres administracions  

 proveïdors Comunicació directe empresa o comercial 

 associacions  

 escoles  

 empreses del municipi  

 comissions de participació  



 

FITXA DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES 

RELACIÓ DE TEMÀTIQUES D’RSC 

DIMENSIÓ BON GOVERN 
� Lideratge i estratègia 
� Transparència i rendició de comptes 
� Comunicació, diàleg i participació 
� Dades obertes i tràmits electrònics 
� Ciutats intel·ligents 
� Ètica i responsabilitat 
� Gestió eficaç i eficient 
� Compra pública responsable: clàusules socials i ambientals 

 

DIMENSIÓ LABORAL 

� Conciliació i condicions laborals responsables  
� Clima laboral 
� Seguretat i salut 
� Formació i desenvolupament professional 
� Sensibilització dels treballadors  
� Voluntariat corporatiu 
� Comunicació interna i participació 
� Mobilitat  
� Igualtat i gestió de la diversitat 

 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 
� Comerç de proximitat  
� Turisme sostenible 
� Promoció de l’ocupació 
� Responsabilitat social empresarial 
� Planificació urbanística i del verd urbà 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

� Foment de la cultura i l’educació 
� Igualtat i atenció la diversitat 
� Accessibilitat universal 
� 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 

� Solidaritat i cooperació al desenvolupament 
� Salut i qualitat de vida 
� Consum responsable 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL 
� Territori i paisatge 
� Biodiversitat   
� 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 

� Educació i sensibilització ambiental 
� Mobilitat sostenible 

 



Àrea de Presidència 

Subdirecció de Modernització 

Corporativa i Publicacions Oficials 

Rbla. Catalunya, 126 · 08008 Barcelona 

Tel. 934 049 407 · Fax 934 022 298 

sd.mcorp.po@diba.cat · www.diba.cat 

 

Impuls de l’RSC – Ajuntament de Centelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5. Infografia per incorporar al nou espai web                     

Centelles responsable per accedir a les 35 bones pràctiques 
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Tel. 934 049 407 · Fax 934 022 298 

sd.mcorp.po@diba.cat · www.diba.cat 

 

Impuls de l’RSC – Ajuntament de Centelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 6. Propostes de millora sorgides en el transcurs de les 

entrevistes 

 

 



TEMÀTICA RSC PROPOSTES DE MILLORA ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

Lideratge i estratègia Establir un mecanisme de seguiment dels objectius del Pla de mandat, a través d'un 

sistema d'indicadors
TOTS Tots Tots

Transparència i rendició de comptes

Definir els criteris i mecanismes de coordinació de continguts del Portal de 

transparència
GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA

Comunicació i participació 

ciutadana

Continuar treballant en el web municipal 

perquè esdevingui un espai àgil d’informació 

activa i transparència, d’acord amb la llei 

19/2014 del 29 de desembre de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

Alhora, seguir elaborant el recull de bones 

pràctiques de comunicació local pública.

Homogeneïtzar i establir criteris per a la incorporació de continguts al web 

institucional. Cada àrea publica els continguts segons el seu criteri. Faltaria una figura 

interna per a coordinar continguts.

Continuar treballant en el web municipal

Consensuar l'encaix de l'espai d'RSC al nou web Continuar treballant en el web municipal

Ètica i responsabilitat Treballar per l'elaboració d'un codi ètic / de conductes de l'Ajuntament _ _ _

Gestió eficaç i eficient Elaborar un catàleg de tràmits municipals orientats a la ciutadania. Apropar l'administració a la ciutadania

Estudiar la creació d'una Oficina d’Atenció al Ciutadà o d'una figura o unitat que 

centralitzi l’atenció directa.
Impulsar la comunicació electrònica

_ _ _

_ _ _

Impulsar la incorporació de criteris socials i ambientals als contractes i  les compres 

del  Servei de manteniment de la Residència Sant Gabriel (de gestió pròpia)
_ _ _

Recuperar la iniciativa, de comprar tot el material de fires i festes (gots, ..) reciclables, 

sostenibles,... , abandonada per la crisi i per la gestió complexa que suposava _ _ _

Compra pública responsable:                                    

clàusules socials i ambientals

DIMENSIÓ BON GOVERN

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA
Comunicació i participació 

ciutadana

Comunicació, diàleg i participació

GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA
Comunicació i participació 

ciutadana

Establir criteris transversals de compra responsable (models de clàusules i criteris,...)



TEMÀTICA RSC PROPOSTES DE MILLORA ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

Establir formalment les mesures de conciliació i flexibilitat, que si bé n'hi ha moltes de 

permeses, no estan formalitzades.
_ _ _

Elaborar un catàleg de llocs de treball i funcions _ _ _

Disposar d'un conveni laboral _ _ _

Estudiar la incorporació d'ajuts per al personal amb familiars amb discapacitats. _ _ _

Comunicació interna i participació 

Engegar algun procés participatiu intern, per fomentar la implicació i cohesió del 

personal
_ _ _

Sensibilització dels treballadors

Impulsar alguna campanya de sensibilització del personal de l'Ajuntament en temes 

d'RSC

�   

DIMENSIÓ LABORAL

Conciliació i flexibilitat

Formació i desenvolupament professional 
_ _

Motivar la participació a futures accions formatives responsabiltiat social que ofereixi 

la Diba, ja que no hi ha hagut cap participant de l'Ajuntament en les darreres edicions
_



TEMÀTICA RSC PROPOSTES DE MILLORA ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

Enfortir la coordinació 3 municipis que integren el PEIN Sauva Negra;  no hi ha un 

pla de gestió fet. Cal enfortir el treball compartit en temes de medi ambient entre 

els 3 municipis de la zona (que integren el PEIN Sauva Negra)

_ _ _

Impulsar la incorporació dels tractaments biològics en el manteniment de les

zones verdes municipals, substituint els químics que s'utilitzen actualment, tot i

que ja es vetlla perquè es faci amb precaució. Hi ha la intenció d’optar per

tractaments biològics però no està ben definit ni planificat encara. 

Fer la planificació de zones verdes del municipi (urbanisme), que ha d'incloure els

espais, les espècies i els tractaments adequats i sostenibles.

Ús eficient dels recursos naturals
Treballar perquè en un futur tot el funcionament dels equipaments sigui amb 

energia solar (autoconsum) i bombes de calor, sense consum de combustible fòssil

Donar suport a la recollida selectiva d’envasos 

de vidre als comerços d’hostaleria i restauració 

i potenciar la recollida selectiva de la fracció 

orgànica.

Establir programes de conscienciació per a 

millorar la recollida selectiva i fer un seguiment 

a partir de l’adjudicació del nou contracte.

Impulsar una campanya d’estalvi d’aigua al pavelló, per millorar el confort baixant 

el consum
_ _ _

Un 30% dels animals de companyia no estan censats; no porten microxip. Calen

campanyes per fomentar el cens. Excrements: costa molt la sensibilització per a la

recollida d’excrements. Es convida a les persones a comunicar/denunciar les males

pràctiques que vegin (via educativa). S’està treballant per ajustar les sancions

perquè l’ordenança sigui d’aplicació (que tothom pugui pagar les sancions i no

vagin a Serveis socials, se’ls declari exempts de pagament i el propi ajuntament

hagi d’assumir la sanció).

DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient

Potenciar campanyes informatives sobre 

tinença responsable d’animals de companyia i 

el Pla anual d’activitats de sensibilització 

ambiental.

Engegar una campanya interna de sensibilització ambiental del personal 

municipal.
_ _ _

Fomentar l’ús de la bicicleta per anar a treballar al polígon: marcar carrils, habilitar 

espais d’aparcament, donar subvencions a empreses per adequar espais,...)
_ _ _

Millorar la mobilitat interurbana, ja que hi ha dificultats de mobilitat a peu o amb 

bicicleta entre Centelles i Hostalets de Balenyà (1,4 km) perquè la carretera no té 

voral. Els alumnes de secundària dels Hostalets vénen a Centelles a l’institut i 

moltes persones treballen a Centelles, o a la inversa.   

_ _ _

Educació i sensibilització ambiental

DIMENSIÓ AMBIENTAL

Territori i paisatge

Mobilitat sostenible

Dur a terme un programa de seguiment i 

control de la població de coloms i de prevenció 

del mosquit tigre, a més d’un control de 

plagues urbanes com rosegadors, conills i 

insectes.

Potenciar la recollida de la fracció orgànica perquè els nivells són molt baixos, en 

relació amb les altres fraccions
MEDI AMBIENT _

DESENVOLUPAMENT LOCAL Medi ambient



DIMENSIÓ SOCIAL

TEMÀTICA RSC PROPOSTES DE MILLORA ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

Salut i qualitat de vida
Impulsar campanyes internes de promoció de la salut i l’esport entre el 

personal municipal
_ _ _



TEMÀTICA RSC PROPOSTES DE MILLORA ÀMBIT PAM SUBÀMBIT PAM OBJECTIUS PAM

Fer una diagnosi del resultat de la campanya del Joc de Centelles, per a la 

posterior posada en marxa d’actuacions de foment de determinats productes 

o sectors del comerç, etc.

DESENVOLUPAMENT LOCAL Cultura i festes

Impulsar descomptes per a esdeveniments del 

poble vinculant-ho amb el comerç local i alhora 

crear noves activitats a les festes consolidades i 

promoure noves iniciatives al llarg de l’any.

Utilitzar el mercat del diumenge com a atractiu turístic, incloent-lo en l'oferta 

turística del municipi
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Indústria, comerç, turisme i 

patrimoni

Promoure els paquets turístics i fer incís en el 

mercat dominical

DIMENSIÓ ECONÒMICA

Comerç de proximitat 


