
 
 

Propostes per a la reactivació econòmica de Castelldefels 

 

La Covid-19 ha comportat un dur cop per l’ocupació a Castelldefels , atesa la 

quasi paralització de l’activitat productiva de la ciutat, a excepció dels sectors 

denominats essencials, i parcialment en la resta de sectors o activitats exclosos 

de l’estat d’alarma. 

 

 La paralització de l’activitat ha afectat al moltes  de les ocupacions. Cal 

considerar també que aquesta situació s’ha estès a totes les persones residents 

a la ciutat que treballen en altres municipis. Avui encara no podem estimar en 

detall l’impacte que ha tingut l’estat d’alarma en l’ocupació i l’atur. 

 

Les primeres estimacions parlen d’una pèrdua de molts  llocs de treball   

Les activitats més afectades seran, segons les primeres estimacions, el comerç, 

la construcció, els serveis a les persones, hoteleria i restauració. Les professions 

de baixa o mitjana qualificació. D’altra banda, en funció de la mida de les 

empreses, el risc o vulnerabilitat es concentrarà en les més petites empreses, 

sense descartar afectacions en les mitjanes . Grans no tenint a Castelldefels  

Finalment, les dones i joves que tenen una contractació temporal i es mouen 

en l’alta rotació. 

 

La situació de la Covid-19 ha provocat a les empreses un trencament del 

sistema i dels fluxos que asseguraven un funcionament d’entrada i sortida de 

caixa. Viuen una situació d’incertesa combinada amb la realitat d’una 

disminució de la facturació i, malgrat tot, considerem  que un gran nombre 

treballen amb la previsió de reprendre l’activitat i reincorporar les persones 

treballadores incloses en ERTO i, en alguns casos, incrementar la plantilla de 

cara a 2021. 

 

 Els  Objectius del acord de ciutat per la reactivació de l’economia de 

Castelldefels a assolir  segon la nostra visió de la situació son: 

 

1. Restablir a la ciutat el nivell d’ocupació previ a la crisi en el menor temps 

possible. 

 

2. Minimitzar l’impacte de la crisi pel que fa a la destrucció de teixit 

empresarial i de destrucció permanent de llocs de treball. 

 

3. Millorar l’ocupabilitat dels treballadors/es a través de polítiques actives 

d’ocupació. 

 

4. Preparar la ciutat (persones treballadores, empreses i territori) per ser més 

competitiva a la sortida de la crisi. 

 



 
 

Per aconseguir això, se ha de impulsar : 

 

1.- La implantació de  programes d’Ocupació amb un enfocament integral, 

per a la contractació laboral temporal, amb acompanyament individualitzat 

permanent durant el contracte i la seva posterior inserció laboral, així com 

millorar les competències clau de les persones aturades que han quedat en un 

alt nivell de vulnerabilitat social i laboral  

 

 2.- Redefinir i ampliar l’oferta de formació continua i ocupacional  , adaptant-

la a les noves necessitats que puguin aparèixer arran de la crisi. 

 

 3.- Potenciar accions d’intermediació per aconseguir incrementar el nivell 

d’ocupació dels ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. 

 

 4.- Oferir nous canals formatius per aconseguir arribar a més col·lectius i amb 

una major flexibilitat horària. 

 

  5.- Contribuir a la millora de la liquiditat empresarial per evitar tancament 

d’empreses. 

                   

6.- Acompanyar i donar suport a les empreses per incrementar la competitivitat 

accedint a formació i processos d’innovació. 

 

7.- Captar nova activitat a la ciutat amb atracció de nous inversors i millora de 

facilitats a la implantació per incrementar el nombre d’empreses i l’ocupació. 

 

8.-Millorar la competitivitat i la imatge  de la ciutat amb actuacions 

d’infraestructura de comunicacions, imatge, senyalística i mobilitat per retenir 

les empreses ubicades i atraure’n de noves. 

 

9.- Elaborar i executar plans de dinamització comercial i turística  per 

fomentant la compra i el consum de béns i serveis en establiments de la ciutat. 

 

 

10 .-Dotar de major flexibilitat els usos permesos  al  alta d’activitats econòmica 

de la ciutat, per tal de no perdre cap oportunitat que s’hi pretengui instal·lar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LES PROPOSTES 
Ocupació i formació per un FUTUR per tots 

Suport  a la  recol·locació 

1.- Crear un servei  per a impulsar la recol·locació de les persones han quedat 

sense feina per la Covid-19: Persones en situació d’atur temporal derivat d’un 

ERTO que previsiblement no tornaran a incorporar-se. 

2.-  Realitzar un censo local de tots el serveis ocupacionals 

3. - Acompanyament personalitzat a la inserció. 

4. - Identificació de tots els llocs on es fa l’orientació, formació, intermediació i 

acompanyament a la inserció en Castelldefels 

Reforçar el sistema d’intermediació laboral:  

1.- -Elaboració d’una enquesta adreçada a totes les empreses de Castelldefels 

per a saber la situació actual i les previsions a curt i mitjà termini de necessitats 

de personal i el serveis aparellats 

2.- -Potenciar la recerca d’ofertes de treball incrementant la prospecció 

d’empreses, fer prospeccions a mida en relació amb els perfils de les persones 

ateses i recollint les necessitats laborals per proposar formacions a mida. 

3.- Millorar l’agilitat i les prestacions de  mitjançant una APP: 

Millorar la competitivitat del servei fent-lo més àgil, eficaç i accessible 

mitjançant un mòbil a tothom. Crear un xat entre gestor oferta / candidat. 

Servei de videoconfèrencia perquè les empreses facin entrevistes per vídeo. 

Bústia de notificacions directament al mòbil. 

4.-  Desenvolupar una  Fira Virtual d’Ocupació. 

5.-Implementar Plans d’Ocupació  amb un enfocament integral, per a la 

contractació laboral temporal, amb acompanyament individualitzat 

permanent durant el contracte i la seva posterior inserció laboral, així com 

millorar les competències clau de les persones aturades que han quedat en un 

alt nivell de vulnerabilitat social i laboral després de la situació de crisi sanitària 

per la Covid-19. 

 



 
 

FORMACIÓ 

1.- Alfabetització digital universal per donar resposta a les noves necessitats en 

matèria TIC 

2 - Formació per a l’alfabetització digital. Foment de l’autoaprenentatge i la 

formació en línia / Noves plataformes formatives, nous mecanismes de 

comunicació en línia 

3 - Facilitar l’acreditació de competències digitals 

4 - Redefinició del model formatiu. , així com la programació de noves accions 

formatives que millorin l’ocupabilitat de les persones que es quedin a l’atur i 

facilitin l’encaix amb el mercat laboral. 

5.- -Detecció de nous nínxols i necessitats emergents arran de la crisi.  

6.- Programació de formacions a mida de les necessitats del mercat de treball 

postCovid. 

7.- Cerca activa de recursos econòmics per tal de poder donar resposta a 

aquestes noves activitats formatives i a les noves metodologies de formació 

amb la col·laboració de entitats i agents de Castelldefels 

8.-Acreditació i certificació de les competències i l’experiència professionals: 

9.- Disseny i execució del pla local d’acreditació, per les persones que 

necessiten acreditar la seva experiència laboral per tal de millorar la seva 

candidatura alhora d’accedir al mercat laboral. 

 

 


