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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019 

 

 

1. Castelldefels, una ciutat com tu 

 

Volem un Castelldefels que es reconegui com a ciutat educadora i ciutat saludable, com les 

dues cares de la moneda del benestar. 

Volem un Castelldefels amb un compromís social i obert a la igualtat d’oportunitats, on l’accés 

als recursos bàsics i a un habitatge digne estiguin garantits, que estigui al costat dels col·lectius 

més vulnerables. 

Una ciutat on la cultura i la pràctica esportiva estiguin obertes a tothom, que faci bandera de la 

cooperació i la solidaritat i es miri en el mirall de la interculturalitat. Una ciutat que sigui per a 

joves i per a gent gran. 

 

1.1 Castelldefels és educació 

 

 Pla de Millora del servei de manteniment i obres menors dels centres educatius 

incorporant mesures d’estalvi energètic. 

 Promoure l’establiment d’un conveni de col·laboració, amb el Departament 

d’Ensenyament, per avançar en les reformes pendents que s’han de realitzar als 

instituts públics de la ciutat. 

 Construcció del quart institut d'ensenyament secundari, i emprendre les negociacions 

amb la Generalitat perquè assumeixi el cost total de l'obra. 

 Instar la Generalitat a crear una Escola Oficial d’Idiomes pública. 

 Ampliar i estudiar la ubicació definitiva del Centre de Formació d’Adults, per tal de 

donar resposta a les necessitats creixents d’oferta de formació d’adults a la ciutat. 

 Reforçar els convenis amb el Departament d'Ensenyament per tal de millorar l’èxit 

acadèmic, l’acompanyament i l’orientació als estudiants de secundària i la millora de 

l’oferta educativa post-obligatòria de la ciutat (batxillerat, ampliació de cicles 

formatius GM i GS, PFI, formació d’adults...). 

 Desenvolupar projectes educatius de segona oportunitat a l’ESO, per reprendre un 

itinerari formatiu i/o laboral. 
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 Ampliar els espais actuals dels PFI-PTT que oferim des del Servei Local de Transició 

Escola-Treball per tal de donar una resposta adequada a les necessitats presents i 

futures. 

 Fer projectes de sensibilització sobre gènere als instituts per tal d’evitar els rols 

negatius, d’assetjament o violència i avançar en la coeducació. 

 Fomentar l'educació cívica a l'escola per millorar la neteja de la ciutat i el respecte pel 

nostre entorn. 

 Treballar, conjuntament amb els centres escolars, la implementació progressiva dels 

“Camins Escolars”. 

 Impulsar un programa de patis oberts per a l'ús d'aquests espais fora de l'horari lectiu. 

 

1.2. Castelldefels és salut 

 

 Apostar per una sanitat pública de qualitat, accessible per a tothom, i fer el seguiment 

de l'ampliació de l'Hospital de Viladecans. 

 Sol·licitar a la Generalitat la construcció del tercer CAP amb els serveis necessaris. 

 Obtenir el certificat de ciutat càrdiosaludable. 

 Millorar els espais dels centres de salut mental per a adults, adolescents i infants. 

 Promoure el programa “Castelldefels, ciutat amiga de les persones celíaques” amb 

programes que els facilitin la vida. 

 Dur a terme el projecte COMSALUT, Salut Comunitària. La prescripció mèdica social 

com a alternativa a l´ús i abús de la medicalització. 

 Promocionar campanyes educacionals per a la salut i el foment d'hàbits i estil de vida 

saludable. 

 Donar continuïtat a les activitats preventives de salut per a la gent gran. Oferir-ne 

tallers a l’Escola d’Adults. 

 Potenciar l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor OMIC, per tal de donar eines 

de defensa i coneixement dels drets de la ciutadania com a consumidors. 

 Millora de les instal·lacions del cementiri municipal, acompanyada de la modernització 

informàtica de la gestió. 

 Prendre mesures per a les plagues de rosegadors, tèrmits, paneroles i mosquits i 

intensificar el control de les aigües estancades. 

 Crear un programa municipal d’esterilització de les gates del carrer. 
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 Prendre mesures per reduir la població de coloms i minimitzar les molèsties que 

suposen per als barris de la ciutat. 

 Revisar l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals. 

 

1.3 Castelldefels és compromís social 

 

1.3.1 Garantir els recursos bàsics 

 

 Prioritzar els recursos que es destinen a les necessitats socials. 

 Consolidar i augmentar el pla d'ajudes per evitar la pobresa energètica. 

 Cobrir les necessitats d'aquelles persones que hagin tramitat la Renda Mínima 

d'Inserció i que encara no tinguin resolta la seva sol·licitud. 

 Donar continuïtat al servei de targetes d'aliment i promoure que arribin a més 

famílies. 

 Garantir l'alimentació de nens i famílies durant l'estiu, incrementant les places de 

servei de Casal, amb menjador inclòs, i donar suport a les famílies amb necessitats 

alimentàries. 

 Ampliar les ajudes en beques menjador, material escolar, llibres i excursions, per fer-

ho accessible a tothom. 

 Intensificar l’atenció a la gent gran als barris més desfavorits.  

 Crear una línia d’ajudes perquè famílies amb greus problemes econòmics puguin 

accedir al pavelló d’esports. 

 Instar l’Àrea Metropolitana de Barcelona a promoure un acord perquè les famílies amb 

greus problemes econòmics puguin disposar d’una targeta gratuïta de transport 

públic. 

 

1.3.2 Compromís per un habitatge digne 

 

 Elaboració d'un projecte per fer de Castelldefels una ciutat lliure de desnonaments. 

 Potenciar la Taula pel dret a l'Habitatge. 

 Revisar els expedients amb caràcter retroactiu dels casos d’exempció de l’impost de 

plusvàlua per transmissions per dacions en pagament o execucions hipotecàries. 

 Incrementar les partides d’ajudes a l’habitatge. 
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 Creació del Servei per atendre els desnonaments i intervenir en els casos 

d'impagament d'hipoteques i/o lloguers per evitar abusos i donar suport als ciutadans 

que ho necessitin. 

 Crear una borsa d’habitatge a través de pisos, propietat de particulars i/o entitats 

financeres, per oferir-los en lloguer social. 

 Captació d’habitatge privat, oferint avantatges als propietaris a canvi de la 

seva cessió temporal per destinar-lo a lloguer social. 

 Creació d'una bossa d'habitatge assequible de lloguer, per a joves i altres persones que 

ho necessitin. 

 Treballar la mediació per a la formalització de contractes de lloguer per a aquelles 

famílies que viuen en pisos de manera irregular. 

 

1.3.3 Al costat dels col·lectius més vulnerables 

 

 Aprovació i implementació del Pla d’Inclusió Social. 

 Impulsar la Taula del Tercer Sector. 

 Dignificar els espais d’atenció ciutadana, traslladant les oficines de serveis socials al 

carrer Tomàs Edison. 

 Treballar en una fiscalitat més justa per als col·lectius més desfavorits, és a dir, la 

tarificació social.  

 Elaborar plans sectorials per a la integració sociolaboral de les persones amb 

discapacitats. 

 Potenciar la Xarxa de Voluntariat Social. 

 Elaboració d'un projecte d'horts urbans socials. 

 

1.4 Castelldefels és cultura 

 

 Democratitzar la cultura acostant-la al carrer. 

 Afavorir, a través de la política cultural municipal, el sentiment d'identitat col·lectiva 

de la ciutat. 

 Apostar per una cultura accessible per a tothom. 

 Potenciar la participació ciutadana en l'àmbit de la cultura i les festes. 

 Aportar elements de debat que afavoreixin una visió i una consciència crítica. 
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 Intervenir en l’àmbit del patrimoni històrico-cultural de Castelldefels, recuperant i 

millorant el manteniment dels monuments més emblemàtics. 

 Desenvolupar un projecte de compra, de restauració i rehabilitació del 

patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

 Fer del Teatre Plaza un teatre econòmicament més assequible per a les entitats. 

 Crear o habilitar un Museu d’Història de Castelldefels amb espais perquè la gent hi 

pugui exposar. 

 Obrir i apropar el Castell a la ciutadania per consolidar-lo com a emblema de la ciutat i 

element del lleure, la cultura i el turisme de Castelldefels. 

 Creació del Centre d’Interpretació Històrica del Castell. 

 Organitzar activitats culturals al Castell durant les nits de l'època d'estiu. 

 Restituir el nom de la Biblioteca Central per Ramon Fernàndez Jurado. 

 Incrementar les activitats a la Biblioteca per a joves de 12 a 16 anys. 

 Ampliar els espais d’estudi de la Biblioteca, augmentar la velocitat de navegació 

d’Internet i incrementar-ne els punts de connexió. 

 Habilitar més aules d’estudi i ampliar els horaris a la Biblioteca o altres equipaments,  

especialment en horari nocturn, i lligat al calendari d’exàmens. 

 Prolongar activitats culturals a la platja durant tot l’any. 

 Recuperar el festival de monòlegs. 

 Ampliar l’oferta de cinema d’estiu. 

 Desenvolupar programes per fomentar la música en viu als espais públics i privats de la 

ciutat, i afavorir especialment la difusió dels grups locals. 

 

1.5 Castelldefels és esport 

 

 Promoure un Pla de millora de les instal·lacions esportives municipals i crear-ne de 

noves, de forma consensuada amb les entitats esportives de la nostra població. 

 Ampliar les instal·lacions esportives i implantar noves instal·lacions de petit format a 

les zones d’oci i espais públics de la ciutat. 

 Remodelació i ampliació del Poliesportiu de Can Roca. 

 Cercar finançament per remodelar la instal·lació esportiva Esplai, facilitar l’accés al 

canal i fer més difusió de les activitats que s’hi realitzen. 

 Habilitar més zones esportives a la zona de la universitat a disposició de tota la ciutat. 

 Crear l’oficina de serveis i atenció a les entitats esportives. 
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 Reclamar el retorn del Canal Olímpic a la ciutat, sempre que no suposi un cost per al 

municipi. 

 Incrementar l’oferta d’activitats esportives destinades als joves. 

 

1.6 Castelldefels és joventut 

 

 Elaboració i desenvolupament del Pla Local de Joventut. 

 Creació de la Taula Jove. 

 Consensuar amb el jovent un nou espai juvenil, i els usos i serveis que s’oferiran en 

aquest espai. 

 Col·laborar amb les entitats juvenils. Avaluar i donar resposta a les necessitats que 

plantegin. 

 Potenciar mesures per afavorir la contractació juvenil. 

 Potenciar l’associacionisme i la participació dels joves de Castelldefels. 

 Facilitar les eines perquè la gent jove pugui organitzar activitats formatives. 

 Realitzar més festes juvenils i concerts de música actual, i habilitar espais específics 

per a joves a les festes de la ciutat. 

 Oferir espais per al jovent, als barris on sigui necessari, per poder reunir-se o practicar 

esport. 

 Dotar de més material el Casal de Joves i aprofitar-ne l’espai exterior. 

 

1.7 Castelldefels és gent gran 

 

  Creació de beques esportives per a persones majors de 65 anys amb recursos 

econòmics insuficients. 

 Fer activitats per mantenir activa la vida de la gent gran. 

 Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres municipals com 

organitzant activitats físico-esportives específiques. 

 Fomentar l'esport a l'aire lliure amb la instal·lació de pistes esportives i zones de 

psicomotricitat per a la gent gran en zones de la platja. 

 Ampliació de l’espai destinat a ús de la gent gran al Centre Municipal Frederic 

Mompou.  

 Habilitar un local polivalent, per a la pràctica d’activitats i ball, per a la gent gran. 
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 Desenvolupar programes conjunts d’activitats entre la gent gran i els joves que 

s’imparteixin a centres culturals i residències. 

 Realitzar cursos d’informàtica per a gent gran. 

 Crear un grup de seguiment i acompanyament a la gent gran que viu sola. 

 

1.8 Castelldefels és pau i solidaritat 

 

 Recuperar progressivament la reserva del 0,7% del pressupost municipal que estableix 

l'ONU per a la cooperació amb països en vies de desenvolupament. 

 Reprendre les polítiques de pau i solidaritat que havien fet de Castelldefels una ciutat 

de referència en la cooperació i la solidaritat internacionals. 

 Reprendre la col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 Treballar per ser una ciutat d’acollida per a refugiats. 

 Promoure accions de solidaritat als territoris que estan en situació de guerra. 

 Recuperar el Programa d’Educació per la Pau a les escoles, per treballar els valors de 

solidaritat i pau i el coneixement i defensa dels drets humans. 

 Oferir tallers als instituts i a la ciutat per informar i sensibilitzar sobre diferents temes 

d’actualitat. 

 

1.9 Castelldefels és interculturalitat 

 

 Foment de la convivència intercultural entre les més de 100 nacionalitats diferents que 

formen la població de Castelldefels. 

 Treballar per la integració de les diferents cultures. 

 Aprofitar la riquesa cultural de la ciutat, els coneixements i habilitats de les persones 

estrangeres que viuen a Castelldefels, per a la realització d’activitats. 

 Programació anual de les Festes de les Nacionalitats. 

 Projecte “Anti-rumors”. Cursos formatius per donar eines per combatre els prejudicis i 

estereotips respecte a la població d’orígens diversos. 

 Foment del Pla d'Acollida, d'informació i assessorament als nouvinguts d'arreu del 

món en la nostra comunitat. 

 Programa d'actuació de la convivència intercultural 2016-2019. 

 

 



 

10 
 

2. Reactivació econòmica i foment de l'ocupació 

 

Estem decidits a lluitar contra l’atur i impulsar projectes i iniciatives que estimulin la creació de 

llocs de treball, conscients que es tracta d’un gran repte. Tenim el compromís d’afavorir el 

creixement empresarial i fomentar l’emprenedoria i perquè la reactivació econòmica de la 

ciutat estigui orientada a la innovació. 

Volem desenvolupar un model de turisme que sigui sostenible i afavorir el comerç de proximitat 

com a element primordial del nostre model de ciutat. 

 

2.1 Castelldefels és compromís per lluitar contra l’atur 

 

 Aconseguir un Pacte per l'Ocupació, amb el consens dels agents implicats i amb 

mesures concretes que permetin la reactivació econòmica de la ciutat. 

 Posar en marxa plans d'ocupació destinats a persones en situació d'atur. 

 Crear l'Escola Municipal de Segones Oportunitats per a persones amb dificultats per a 

la inserció laboral. 

 Potenciar l'activitat de La Guaita per a la realització de polítiques actives d'ocupació 

que possibilitin la inserció laboral d'aquells col·lectius amb major dificultat. Fer més 

difusió dels serveis i activitats que s’hi realitzen. 

 Promoció de la integració laboral de les persones aturades de llarga durada i mesures 

per afavorir la contractació juvenil i de persones amb discapacitats. 

 Impulsar les oportunitats que el Pla de Garantia Juvenil ofereix a Castelldefels, per a la 

generació d’ofertes de treball per a joves entre els 16 i els 29 anys. 

 Potenciar la formació per a la qualificació i inserció laboral de persones aturades. 

 Accions de millora de l'ocupabilitat per a dones en risc d'exclusió social. 

 Estudiar noves fórmules i promoure accions de foment de l'ocupació reals. 

 Reduir l’atur juvenil, majors de 45 anys, discapacitats i amb risc d’exclusió social. 

 Donar suport des de l’Ajuntament i instar les entitats culturals i/o empreses a 

fomentar estratègies de promoció de l’activitat econòmica basades en una oferta 

cultural alternativa d’art i de cinema. 

 

2.2 Castelldefels és compromís pel creixement empresarial  i foment de l’emprenedoria  

 

 Facilitar la posada en marxa de noves empreses, amb bonificacions a emprenedors. 
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 Creació d'un viver d'empreses per a iniciatives empresarials que generin ocupació i/o 

autoocupació. 

 Dinamització i reactivació del polígon industrial, facilitant l'arribada de noves 

empreses. 

 Establir punts on informar i assessorar tècnicament i financerament aquelles persones 

que vulguin crear petites empreses. 

 Impulsar programes de foment de l'economia social i cooperativa. 

 Impulsar accions per a la consolidació de les PIMES i dels comerços de la ciutat. 

 Potenciar el contacte entre empreses sectorials amb jornades de Networking. 

 Crear un directori, en forma de guia o plataforma, per fer publicitat a la xarxa d'oficis i 

de professionals existents a la ciutat. 

 

2.3 Castelldefels és compromís per la innovació  

 

 Millorar la comunicació entre la ciutat i la Universitat, incorporant la innovació i la 

cultura i organitzant activitats en el marc de la Universitat d’Estiu. Iniciar els contactes 

amb la UPC perquè la Facultat de Nàutica estableixi la seva seu a Castelldefels. 

 Contribuir a facilitar noves possibilitats empresarials orientades des de la UPC. 

 Intensificar la col·laboració i cooperació entre la Universitat i l'Ajuntament. 

 Contribuir a la creació de referents empresarials innovadors i dinamitzadors de 

l'economia local impulsant la nova indústria del coneixement. 

 Introduir a Castelldefels el concepte de ciutat intel·ligent (Smart City), fent ús de les 

noves tecnologies per apropar la ciutadania al municipi i a la corporació. 

 

2.4 Castelldefels és turisme 

 

 Fomentar i difondre Castelldefels com a ciutat turística.  

 Treballar per un model turístic de qualitat, esportiu, familiar i gastronòmic, en 

col·laboració amb el veïnat i el sector del comerç, l’hostaleria i la restauració. 

 Introduir mesures que facilitin la convivència entre turistes i residents, aplicant els 

principis del turisme responsable en la sostenibilitat social i ambiental, i el respecte 

pels valors del territori i de l'espai públic. 



 

12 
 

 Fomentar l'ús de la platja com a espai esportiu i cultural, i posar en valor la seva 

riquesa mediambiental, per tal de convertir-la en una font de creació d'ocupació que 

no sigui estacional. 

 Crear una línia de promoció turística i econòmica a la platja, lligada als tornejos i actes 

esportius internacionals. 

 Treballar l'elaboració d'un paquet turístic que enllaci punts rellevants de la història de 

la ciutat amb punts d'interès natural del municipi. 

 Establiment d'un pla estratègic de turisme que guiarà el futur del sector a la nostra 

ciutat. 

 Treballar per renovar els certificats de qualitat turística. 

 Increment de les fórmules de promoció turística de Castelldefels, tant en línia,  amb un 

nou web i dinamització de les xarxes socials, com als mitjans de comunicació i a les 

fires turístiques. Es buscaran nous suports de promoció. 

 Potenciació de Castelldefels com a destinació verda i sostenible. 

 Revisió de la senyalística turística de la ciutat. 

 Noves fórmules de coneixement de la satisfacció dels usuaris de les oficines de 

turisme. 

 Organització d'esdeveniments de promoció de la gastronomia local. 

 

2.5 Castelldefels és comerç 

 

 Fomentar les fires de promoció del comerç de la nostra ciutat. 

 Fomentar la cultura del Km zero amb productes de consum de proximitat i potenciar 

l'oferta gastronòmica com a  atractiu turístic. 

 Dinamització de l’eix comercial de l’av. Constitució. 

 Crear un espai de participació i coordinació entre Ajuntament i associacions del sector 

per debatre accions i línies estratègiques per al comerç, el turisme, l'hostaleria i la 

gastronomia de Castelldefels. 

 Crear una guia de comerç especialitzat i promoure l’existència de més oferta. 

 Foment de l'activitat comercial de proximitat, elaborant un programa per a la 

protecció i desenvolupament del comerç local. 

 Reactivar carrers comercials i recuperar l'activitat a locals buits. Creació d'un programa 

de lloguer, amb la mediació de l'Ajuntament, de locals buits per a ús comercial i 

empresarial. 
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 Crear una zona comercial a la platja amb comerços artesans. 

 Campanya de Restauració 2016-2019 per millorar la qualitat dels establiments de 

restauració del municipi i creació d’un distintiu o guardó de qualitat. 

 

3. Compromís per una ciutat per viure i conviure 

 

Hem d’apostar perquè en els pròxims anys Castelldefels emprengui el camí de la transformació 

urbana sostenible, que ha de preveure també la dignificació dels espais públics. Una ciutat 

sostenible també des del punt  de vista de la mobilitat, amb un pla que involucri tothom. Estem 

compromesos amb el respecte a l’entorn i als altres, des de la protecció mediambiental i el 

civisme. 

Volem que la igualtat sigui bandera a Castelldefels i que la seguretat sigui una garantia d’una 

ciutat per viure i conviure. 

 

3.1 Castelldefels és una ciutat sostenible 

 

 Millorar el manteniment a l’espai públic de la ciutat i la conservació del patrimoni 

natural. 

 Fer actuacions de millora al carrer Major / carrer Otero Pedrayo. 

 Sol·licitar al Ministeri l'ampliació de la 2a fase del passeig Marítim, incorporant-hi el 

carril bici i millorant-ne la il·luminació. 

 Impulsar el projecte d’urbanització del barri de Bellamar. 

 Millorar la 3a fase del passeig Marítim. 

 Procés de participació per a remodelar l'avinguda Pineda per convertir-la en una 

rambla fins a la platja. 

 Arranjament dels jardins exteriors del Castell. 

 Millorar el mobiliari urbà i incrementar el nombre de bancs als diferents barris de la 

ciutat. 

 Reordenar l’ocupació de l’espai públic de l’avinguda Santa Maria i el carrer Església. 

 Instal·lar plataformes a les parades de bus on hi hagi molta distància entre el terra del 

bus i l’asfalt i incrementar el nombre de marquesines. 

 Incrementar la visibilitat dels passos de vianants de la ciutat per augmentar-ne la 

seguretat. 

 Millorar la il·luminació d’aquells espais on sigui necessari. 
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 Fer el projecte i iniciar el procés del clavegueram i el desguàs de Bellamar. 

 Millorar el paisatge del passeig Marítim, facilitant la rehabilitació de façanes amb 

subvencions i millorant l’espai públic. 

 Habilitar banys públics al passeig Marítim i altres punts estratègics de la ciutat. 

 Instar l’organisme competent al soterrament de les vies del tren i a reordenar aquest 

espai públic. 

 

3.2 Castelldefels és una ciutat més neta i sostenible 

 

 Millorar el manteniment i la neteja de la via pública. 

 Revisió i establiment del nou sistema de recollida de residus i escombraries, que 

afavoreixi el foment, el reciclatge i la recollida selectiva. 

 Pla de xoc de manteniment de la via pública i la millora dels col·lectors pluvials en 

diferents punts de la ciutat. 

 Avançar en la solució del problema que suposen els excrements de gos a la via pública. 

 Posar a disposició dels ciutadans un canal directe per a la detecció de punts negres a la 

ciutat, amb resposta immediata. 

 

3.3 Castelldefels és una ciutat de cara al mar 

 

 Manteniment d'una política de qualitat en els serveis i els equipaments de la platja per 

conservar les certificacions obtingudes. 

 Encetar un procés participatiu amb la ciutadania per a definir el model de platja que 

volem. 

 Crear un centre d'interpretació de la natura de la platja. 

 Potenciar l’Espai del Mar com un equipament cultural de la zona de la platja. 

 Foment de zones infantils a la platja amb gronxadors i activitats. 

 

3.4 Castelldefels és dignificació de l’espai públic 

 

 Implementació progressiva del pla de supressió de barreres arquitectòniques per 

afavorir els desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. 

 Reactivació del Projecte Integral del Barri de Vista Alegre, incloent, entre d'altres 

mesures: 
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 Actuacions parcials de conversió en zona de vianants. 

 Reurbanització de tots els carrers del barri, amb soterrament de línies 

elèctriques i telefòniques. 

 La rehabilitació de les antigues dependències dels Serveis Educatius per 

crear un nou centre municipal al barri. 

 Millora de l’espai públic. 

 Adequar l'antic espai del pícnic de Can Roca com a zona d'esbarjo familiar. 

 Instal·lació de jocs infantils per a infants amb mobilitat reduïda. 

 

3.5 Castelldefels és mobilitat 

 

 Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, mitjançant un procés participatiu que 

impliqui tota la ciutadania. 

 Crear la Taula de Mobilitat. 

 Ampliar els quilòmetres de carril bici existents a Castelldefels, recuperar itineraris 

desapareguts i connectar els ja existents. 

 Crear un Pla d'Aparcament per estudiar-ne la creació de noves places. 

 Replantejar la  gestió de la zona verda i blava de la platja, així com els horaris, les zones 

i condicions d'aparcament. 

 Millorar i ampliar la senyalització dels llocs d’interès per a vehicles i vianants. 

 Controlar la velocitat dels vehicles als carrers de la ciutat. 

 Habilitar més passos de vianants elevats per controlar la velocitat dels vehicles. 

 

3.6 Castelldefels és respecte pel medi ambient 

 

 Reactivar i completar una xarxa digna de carril bici, connectant-ne els diferents trams 

existents.  

 Ampliació dels aparcaments de l’estació, per fomentar l’accés al transport públic. 

 Recuperar el projecte de carril bici per unir la Via Verda del Delta amb el Garraf.  

 Crear una xarxa de camins o vies verdes, per tal de donar altres possibilitats i models 

de desenvolupament turístic al municipi. 

 Minimitzar l’impacte del soroll dels avions a Castelldefels, recuperant i consensuant 

amb el territori i AENA el projecte 05-23. 
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 Aprovar el mapa de capacitat acústica de Castelldefels i desenvolupar les ordenances 

específiques per al seu compliment. 

 Millorar l’eficiència energètica dels edificis, dels equipaments i de l’espai públic. 

 Impulsar mesures per a l’estalvi energètic i desenvolupar les energies solar 

i eòlica. 

 Fer manteniment dels parcs i jardins públics. 

 Fomentar l’ús de vehicles elèctrics. 

 Incrementar els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.  

 Substituir el parc públic de vehicles de l’Ajuntament. 

 

3.7 Castelldefels és compromís pel civisme 

 

 Portar a terme una campanya de civisme i un pla de xoc contra la brutícia a l'espai 

públic. 

 Portar a terme un pla de xoc contra les pintades i els excrements a la via pública. 

 Potenciar l'oficina de relacions amb la comunitat des de la Policia Local per aturar 

l'incivisme i millorar la convivència ciutadana. 

 Impulsar un pacte per a la convivència a la zona de la platja i fomentar el consens 

entre veïns, guinguetes i l’Administració. 

 Millorar els correcans de la ciutat. 

 Prendre mesures que permetin comptabilitzar l’ús de les places públiques per part dels 

infants i de la gent gran. 

 Obrir els patis de les escoles fora de les hores lectives per alliberar les 

places dels jocs amb pilota. 

 Incrementar el control sobre el vandalisme, els sorolls i els problemes que ocasiona 

l’oci nocturn i el “botellón” als carrers de la nostra ciutat. 

 

3.8 Castelldefels és compromís per la igualtat 

 

 Potenciar l'educació sobre diversitat sexual, sobre igualtat de gènere, i combatre 

l'assetjament i la marginació a les escoles. 

 Recuperació de l’especialitat de policia assistencial, per a fer front a la violència de 

gènere. 

 Potenciar les polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere.  



 

17 
 

 Recuperar i millorar el protocol de violència i la dotació del Servei d'atenció psicològica 

per a dones i nens víctimes. 

 Creació d'un Centre d'Informació i Recursos a les Polítiques d'igualtat i d'Atenció a les 

dones. 

 Ampliació del personal tècnic especialitzat en la lluita contra la violència de gènere. 

 Implementació del Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

 Promoure la participació de les dones en la vida pública i social, i l'accés a llocs de 

presa de decisions. 

 Fomentar la creació de grups d'homes per la igualtat. 

 

3.9 Castelldefels és compromís per la seguretat 

 

 Portar a terme el Pla Local de Seguretat. 

 Implantació de noves tecnologies i creació d’una aplicació mòbil orientada a la 

seguretat. 

 Recuperar la figura de policia de proximitat. 

 Mantenir i millorar els nivells de seguretat ciutadana i de seguretat viària. 

 

4. Transparència i bon govern 

 

Tenim el compromís que la transparència sigui la guia de totes les actuacions municipals. 

Volem ser un govern obert com la millor fórmula per garantir el principi de servei públic, des de 

l’eficàcia i l’eficiència en l’administració dels recursos que són de totes i tots. 

Apostem de manera decidida per la participació ciutadana i advoquem per millorar la qualitat 

democràtica, tot fomentant les polítiques de proximitat i donant alè al ric teixit associatiu que 

sempre ha tingut Castelldefels. 

 

4.1 Castelldefels és govern obert i transparent 

 

 Millorar els mecanismes de comunicació de l’Ajuntament: web, diaris, xarxes socials... 

 Ampliar la difusió dels plens municipals, retransmesos per Ràdio 

Castelldefels, amb l'emissió a través de la televisió CastelldefelsTV.org. 

 Bon govern i participació ciutadana. 

 Desenvolupar, a nivell municipal, la Llei de transparència. 
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 Renovació de la pàgina web municipal, per fer-la més accessible. 

 Millora de la professionalització de l'administració.  

 Elaboració del pla estratègic de ciutat. 

 Replantejament de les empreses municipals amb la finalitat de donar un servei públic 

més eficient, eficaç i amb més rendiment. 

 Dissolució de Castelldefels Projeccions com a gestora urbanística. 

 Potenciar SAC i Jarfels amb més vocació de servei públic. 

 Incrementar el nombre de punts d'informació estàtica, OPIS, per a la ciutadania als 

barris que ho necessitin. 

 Fomentar el treball en xarxa entre entitats joves i instituts per difondre les activitats 

que aquestes ofereixen per a joves. 

 Posada en funcionament d’una aplicació per facilitar la comunicació ciutadana amb 

l’administració. 

 

4.2 Castelldefels és participació ciutadana i qualitat democràtica 

 

 Fer del PAM un procés transparent. 

 Crear una comissió de seguiment del Pla d’Actuació Municipal. 

 Establir comissions de seguiment on veïns i veïnes puguin participar del 

seguiment continuat del Pla d’Actuació Municipal. 

 Obrir més fòrums per al Pla d’Actuació Municipal i fer més difusió tant de 

les convocatòries com del seguiment de l’execució. 

 Afavorir el consens entre veïnat i guinguetes de la platja, per a treballar conjuntament 

un model de platja que garanteixi i permeti la convivència entre veïns i el sector 

econòmic de la platja. 

 Treballar la contaminació acústica amb les associacions de veïns, l’hostaleria i el 

comerç, per trobar equilibris entre les necessitats de descans, lleure i activitat 

econòmica de la ciutat. 

 Crear un espai de participació i coordinació entre Ajuntament i associacions del sector 

per debatre accions i línies estratègiques per al comerç i l’hostaleria de Castelldefels. 

 Posar en marxa una prova pilot de pressupostos participatius, a través de projectes 

concrets de la ciutat. 

 Avançar en la creació de la figura del Síndic de Greuges municipal. 

 Avançar en un nou model de Reglament de Participació Ciutadana. 
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 Promoure més espais de participació ciutadana per a la gent jove i facilitar el 

seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

4.3 Castelldefels és foment de polítiques de proximitat 

 

 Reactivar els consells municipals sectorials i els espais de participació amb el teixit 

associatiu de Castelldefels. 

 Creació de la figura de regidor de veïnat com a eina de proximitat.  

 

4.4 Castelldefels és compromís per millorar els nostres  equipaments i el teixit social  

 

 Potenciar les associacions culturals i veïnals. Construir xarxa i dignificar-les assumint 

que són actives i representatives. 

 Crear un Hotel d'Entitats: Un espai de trobada on les entitats tinguin la seu. 

 Elaboració d’un pla d’equipaments. 

 Dotar Vista Alegre amb una sala polivalent i un centre cívic de ciutat amb un pla d'usos 

consensuat amb les entitats. 

 Fer el Pla d’usos del Centre cívic Canyars. 

 Recuperar l’edifici de la República com a equipament públic. 




