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Íntroducció

Introducció
La situació excepcional que vivim, fruit de la crisi sanitària derivada del COVID19, i 
els greus efectes socials i econòmics que se’n deriven, estan obligant als municipis 
a desplegar mesures sanitàries, socials i econòmiques sense precedents per frenar 
al màxim els efectes de la pandèmia amb l’objectiu prioritari de protegir la salut i el 
benestar de les persones. Un esforç col·lectiu que és responsabilitat de tothom i que 
requereix de la solidaritat i el treball coordinat i cooperatiu del conjunt de la societat i 
de tots els i les agents públics i privats.

La pandèmia ha provocat greus efectes sobre la salut i la mortalitat en la població 
de Castelldefels i de la resta de la comarca, Catalunya i l’Estat, posant a prova la 
capacitat de reacció dels serveis públics de protecció i salut pública. Així mateix, els i 
les professionals dels serveis públics locals han fet un important esforç per atendre la 
ciutadania de Castelldefels. I davant l’excepcionalitat, la ciutadania i les entitats a les 
quals pertanyen, han tornat a ser exemple, una vegada més, de solidaritat i convivència; 
actituds que en aquesta primera fase han estat fonamentals davant les incerteses 
generades per la pandèmia. 

A Castelldefels, com a la resta del país, l’adopció de mesures de confinament 
i aïllament social ha comportat una gran aturada per a la ciutat. L’impacte en 
l’economia i l’ocupació ha estat, és i de ben segur serà important. És necessari 
tenir en compte que l’actual crisi social i econòmica està colpejant amb especial 
duresa als col·lectius que ja estaven en una situació més precària. Hem de 
convertir aquest repte en una oportunitat per reduir les desigualtats.

Si bé la màxima prioritat continua essent la gestió immediata i urgent de l’impacte de 
la crisi en la vida ciutadana, resulta fonamental treballar en la definició d’una agenda 
de futur compartida, a curt, mig i llarg termini a fi d’articular el procés que ha de 
conduir a formular un gran Acord de Ciutat. Castelldefels necessita un instrument 
com aquest, que posi les bases de la recuperació econòmica i social després de la crisi 
causada per la pandèmia del Covid-19.

Un Acord de Ciutat per Castelldefels que permeti construir un procés d’anàlisi, 
de diàleg i de recerca del consens ciutadà i polític en àmbits com l’economia, el 
món laboral, el benestar social, l’educació i la cultura, la transformació digital, 
entre molts altres.

En aquest marc, la participació de tota la societat civil i els i les agents socials i 
econòmics és cabdal a fi de determinar les prioritats i la direcció que ha de seguir 
la reconstrucció social després dels efectes de la crisi sanitària.



ACORD DE CIUTAT PER CASTELLDEFELS

4

Els Objectius i els àmbits d’actuació

Els objectius i els 
àmbits d’actuació 
de l’Acord de Ciutat 
per Castelldefels
L’Acord de Ciutat per Castelldefels té com a missió oferir un conjunt de mesures 
per a la  reactivació social, educativa, cultural  i econòmica que prioritzaran la nova 
agenda d’actuacions municipals, des de la unitat social, cívica i política i incidir en 
aquells aspectes que, des d’aquesta unitat, precisin de més atenció. 

Alhora aquest acord de ciutat també entén que després de l’aturada 
generalitzada que ha provocat aquesta crisi, ens obre la porta a reprendre 
l’activitat plantejant-nos canvis de model i el reforç de canvis d’hàbits 
especialment pel que fa referència al canvi climàtic.

La visió de futur és la de recuperar, a mig termini, el dinamisme de Castelldefels 
a la comarca i al conjunt del país, amb la voluntat de donar respostes noves 
als reptes col·lectius sorgits durant la crisi del Covid-19, treballant a partir de 
l’aprenentatge i dels canvis que suposa aquesta crisi i del coneixement col·lectiu 
acumulat. Els objectius de l’Acord serien:

• Avançar de manera progressiva en un model basat en la fortalesa dels 
serveis públics, en la implicació del coneixement en la transformació 
de l’economia, en un creixement sostenible social, econòmica i 
ambientalment i al servei de les persones.

• Garantir i adaptar les finances municipals a la nova realitat i en base a 
les noves prioritats que es derivin de la crisi del Covid-19, amb seguretat 
jurídica i garantint els principis d’estabilitat pressupostària.

• Reimpulsar Castelldefels, com a municipi d’oportunitats socials i 
econòmiques , per tal que la ciutat superi la situació generada per la 
crisi del Coronavirus.

• Avançar de manera decidida en polítiques per la justícia social i la 
qualitat i equitat educativa.
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Els Objectius i els àmbits d’actuació

• Vetllar per una ciutat que posi en valor i  reforci la salut i les cures.

• Accelerar la necessària transformació digital de Castelldefels i 
la transició energètica com a vectors clau dels per tal d’afrontar 
l’emergència climàtica i també com a motors per la generació de riquesa . 
Potenciar al màxim la xarxa de coneixement de Castelldefels, aprofitant al 
màxim la presència del Campus de la UPC al nostre municipi.

• Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i que protegeixi, gestioni i 
difongui els valors dels seus espais naturals, tant els de litoral com els de 
muntanya. Una ciutat que tingui cura del medi ambient en el seu més ampli 
espectre- i que gestioni els seus residus minimitzant el seu impacte. 

• Vetllar per una ciutat més habitable, amb espais per a la convivència i 
resilient.

• Tenir cura dels efectes que la crisi del Covid-19 pugui generar en l’espai 
públic i els seus usos i cooperar amb els serveis de salut pública pel 
control efectiu de la pandèmia a Castelldefels.

• Reorientar i reforçar la projecció turística de Castelldefels en aquest 
nou context, element clau en l’economia i l’ocupació.

• Acompanyar l’emprenedoria i el món empresarial a fi d’impulsar 
projectes de creació de riquesa, talent i llocs de treball de qualitat. 
afavorint contextos de cooperació de la quàdruple hèlix (ciutadania, 
empresa, centres de coneixement i administracions), aprofitant la 
potencialitat de Castelldefels en aquests àmbits.

• Impulsar la col·laboració públic-privada, posant en valor al conjunt 
de les parts actores polítiques i socioeconòmiques en la reactivació i 
recuperació de Castelldefels, a través del compromís, l’acord i la co-
responsabilitat.

• Aprofitar la nostra realitat metropolitana i comarcal per impulsar projectes 
conjunts amb altres municipis. També amb els municipis agermanats amb 
Castelldefels. Seguir impulsant la cooperació al desenvolupament per 
contribuir a una solució global i justa a la situació de pandèmia.

• Apostar més que mai per una ciutat oberta, acollidora, orgullosa de la seva 
diversitat. On hi  viuen persones des de sempre o des de fa molts anys però 
també procedents d´altres indrets, de més a prop i de més enllà. Una ciutat 
que no es deixa vèncer per les pors, que no es tanca en ella mateixa.
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Els Objectius i els àmbits d’actuació

Aquests objectius es concreten en 10 àmbits d’actuació per treballar i afrontar 
els nous reptes que planteja la crisi del coronavirus en els propers mesos:

1. Reforçar el sistema de Salut Pública a Castelldefels i situar les cures 
com a un aspecte fonamental de la política econòmica i social de 
Castelldefels. Actuar a l’espai públic amb mesures preventives respecte 
l´extensió de la pandèmia.

2. Incrementar les polítiques d’atenció als col·lectius vulnerables, garantir 
l’accés als serveis essencials i reforçar les polítiques d’accés a l’habitatge 
per fer efectiu el dret a una vida digna.

3. Potenciar l’accés equitatiu i de qualitat a l’educació, la cultura i els 
esports, reforçant el concepte de Ciutat Educadora i contribuint al 
manteniment de la riquesa i diversitat del seu teixit associatiu.

4. Enfortir l’administració local i adaptar les polítiques municipals a la 
nova realitat

5. Impulsar les polítiques econòmiques i ocupacionals d’acord amb els i 
les agents socials.

6. Reactivar l’economia i acompanyar l’emprenedoria i el foment de 
l’economia social.

7. Impulsar el turisme de qualitat i sostenible, com a elements 
diferenciadors de la nostra ciutat.

8. Treballar en el marc del context d’emergència climàtica per un futur 
més sostenible i amb una aposta per economia verda i circular.

9. Treballar perquè Castelldefels continuï sent una ciutat solidària i 
d’acollida.

10.  Establir un marc impositiu just i progressiu, sense ànim confiscatori, 
que propiciï la captació d’inversions privades, el desenvolupament 
de projectes, la creació de noves oportunitats i la recuperació de 
l’ocupació.
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Metodologia de funcionament

Metodologia 
de funcionament
Per crear l’Acord de Ciutat per Castelldefels, es realitzarà un treball conjunt amb els 
i les principals agents econòmics, socials, cívics, culturals, esportius i educatius, i 
també amb els grups polítics de l’Ajuntament de Castelldefels.

Per tal de coordinar la governança d’aquest treball en xarxa i sempre segons els 
criteris generals fixats al Ple Ordinari de l’Ajuntament del passat sis de maig, es 
dotarà l’Acord d’una estructura coherent que pivota sobre una Comissió Informativa 
Especial i cinc grups de treball.

Com a element de suport professional, el personal de l’alcaldia actuarà com 
a secretaria tècnica de l’Acord de Ciutat per Castelldefels. Amb la cooperació 
dels diferents grups de professionals de l’Ajuntament (i si es requereix, altres 
professionals) que a més realitzaran tasques de coordinació tècnica i administrativa 
dels diferents grups de treball.

SECRETARIA
TÈCNICA 

Servei de relacions 
Institucionals 
Ajuntament

Grup de treball 1 
Mesures de 
reactivació 
econòmica

Grup de treball 3 
Transformació i 
impuls digital

Grup de treball 2 
Mesures de 
recuperació 

social

Grup de treball 4 
Ciutat 

educadora

Grup de treball 5 
Nou model urbà 

sostenible

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL
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Resultats esperats

Resultats esperats
1. El Manifest de l’Acord de Ciutat per Castelldefels, un nou impuls plural per la 
nostra ciutat

Un document declaratiu que es pugui signar i subscriure per part de multitud 
de parts actores i col·lectius de la nostra ciutat, i el Ple de l’Ajuntament. Ha de 
servir per visualitzar el consens inicial i compartit de sumar esforços i idees per 
a la construcció d’una visió de futur immediat, que esdevingui il·lusionant i 
mobilitzadora.

Un manifest obert a la signatura dels grups polítics, d’entitats, federacions, 
centres docents, grups i col·lectius diversos, ciutadania, etc. El Manifest serà 
ratificat pel Ple Municipal de l´Ajuntament de Castelldefels.

2. Un decàleg amb 10 grans eixos estratègics

Un document validat per les mateixes parts actores de l’Acord i que hauria 
de concretar els grans eixos estratègics. Es planteja que cadascun dels eixos 
estratègics pugui concretar mesures concretes i tangibles per ser ateses i/o 
iniciades durant 2020 i 2021.

Han de ser línies clares i definides que permetin donar un impuls a la recuperació 
de Castelldefels i que contemplin les actuacions de diferents actors: decisions 
d’àmbit municipal, del món associatiu, dels i les agents socials i econòmics, i de 
les reivindicacions i demandes davant d’altres parts actores i administracions.

3. Monitoritzar l’evolució d’indicadors

Es comptarà amb una bateria d’indicadors transparents i compartits per totes les 
persones que formen part de l’Acord de Ciutat per Castelldefels relatius a l’estat 
de la ciutat, que permetin monitoritzar la seva evolució i també l’impacte de les 
mesures que s’hagin acordat.

Rendició de comptes. Els indicadors i la seva evolució es faran públics, a fi de que 
el desenvolupament dels eixos i les accions previstes per l’Acord de Ciutat per 
Castelldefels siguin transparents, compartits per la comunitat i fiscalitzables.
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Calendari inicial

Calendari inicial
Maig 2020

Juny 2020

Juliol 2020

2020-2021

Aprovació de la declaració institucional al 
Ple Municipal del mes de maig.

Inici de relacions amb agents cívics, socials 
i econòmics per a la seva participació en 
l’Acord de Ciutat.

Es crea la Comisissió Informativa Especial 
de l’Ajuntament de Castelldefels.

Primera reunió amb les parts actores de 
l’Acord per a explicar metodologia i donar 
a conèixer dates. 

Inici de les reunions dels cinc grups de 
Treball Sectorials.

Reunions dels cinc grups de Treball.

Segona sessió de totes les parts actores 
de l’Acord de Ciutat per Castelldefels per a 
l’aprovació del Manifest i el document amb 
els eixos estratègics.

Desplegament de l’Acord de Ciutat per 
Castelldefels amb el ritme que acordin la 
Comissió Informativa Especial i els Grups 
de Treball. 




