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1. Presentació 

 

L’Ajuntament de Castelldefels té un ferm compromís amb la qualitat dels serveis que presta 

a la ciutadania mitjançant la implantació de diferents models i instruments de gestió que es 

contemplen en les línies de treball per a la millora continua, mitjançant un sistema de 

gestió de qualitat certificat en ISO 9001:2015, en concret l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 

Promoció Econòmica, Inspecció Municipal, Platja, Transparència i Prevenció de Riscos 

Laborals. En aquesta línia, la Platja també està certificada en: Q de Qualitat (UNE ISO 

13009:2016), Bandera Blava, Bandera Ecoplayas, i adherida al Compromís Biosphere. 

 

En aquesta línia, l’Ajuntament des de l’any 2002 incorpora les cartes de servei com un 

instrument de gestió de la qualitat.  

Les cartes de servei són documents amb els quals s’informa públicament a la ciutadania 

sobre els serveis que es gestionen i els compromisos de qualitat en la seva prestació, el que 

permet evidenciar l’efectivitat dels principis de funcionament. Es per aquest motiu que les 

Cartes de Servei compleixen un doble objectiu: 

 Facilitar la informació i el compromís envers a la ciutadania sobre el nivell de 

qualitat que poden esperar de cada servei i millorar l’exercici dels seus drets. 

 Fomentar la millora continua dels compromisos assumits de l’Ajuntament i assolir 

un major grau de satisfacció envers la ciutadania. 

Les cartes de servei són l’eix vertebrador del tràmits i procediments que es definiran amb 

una perspectiva de qualitat i de millora continua dels serveis prestats a la ciutadania, basats 

en la eficiència, celeritat, simplificació administrativa, transparència i accessibilitat, 

mitjançant l’explicitació dels termes i les condicions amb què determinat servei s’ofereix a 

la ciutadania i l’establiment, sobre la base d’uns compromisos públics, d’uns objectius de 

resultat que són avaluats amb la finalitat d’introduir-hi millores. 

En aquest sentit, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, en el seu article 59 reconeix a la ciutadania el dret a una 

bona administració i a uns serveis públics de qualitat, materialitzar, entre d’altres, en la 

garantia que els serveis de la competència de les respectives administracions públiques 

prestin en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, plasmades en cartes de servei, 

a les quals atorga caràcter reglamentari.  

2. Objecte  

 

Aquest projecte té per objecte determinar el contingut, estructura i sistema de revisió, 

actualització,  aprovació i publicació de les cartes de servei de l’Ajuntament. Aquest 

document serà una referència a partir del 2020 per tal de poder incorporar a la organització 
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cartes noves així com l’actualització de les ja aprovades anteriorment, donat que després 

de tants anys en funcionament s’ha treballat una actualització general de les cartes i es 

considera oportú aprovar aquest nou document deixant sense efecte les versions anteriors, 

així com la Carta Marc del 2007. 

3. Normativa aplicable 

 

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern 

 UNE 93200:2008 Carta de serveis. Requisits  

4. Contingut i estructura 

 

Les cartes de servei són una eina de gestió que millora que facilita les relacions amb la 

ciutadania, servint per definir els estàndards de servei i establir objectius. Aquesta es 

concreta en un o més documents amb informació d’utilitat per a la ciutadania en general 

sobre els serveis. Els serveis que presta l’ajuntament s’insereixen dins d’una determinada 

política pública de la qual la ciutadania és beneficiària.  

Les cartes de servei tenen com a objectiu: 

 Establir un instrument per a la gestió de la qualitat centrat en la ciutadania i la seva 

satisfacció en la prestació dels serveis. 

  Incorporar les expectatives de la ciutadania en el disseny i producció de nous 

serveis i en el redisseny o reorientació dels existents d’acord amb les necessitats 

reals, tot promovent la seva participació ciutadana.  

 Oferir informació entenedora, estructurada i homogènia dels serveis.  

 Gestionar els serveis de manera planificada.  

 Fixar protocols d’actuació. 

 Establir indicadors que garanteixin una avaluació real de la satisfacció dels 

usuaris/àries.   

 Emprar els indicadors per treballar en la millora continua dels serveis i respondre de 

manera efectiva a allò que la ciutadania espera i valora. 

 Establir una millor eficiència en els processos. 

 Reforçar els valors de transparència, participació i accessibilitat. 

Les cartes de servei de l’Ajuntament presenten l’estructura següent: 

1. Presentació: en aquest apartat s’incorpora la presentació genèrica del servei, la seva 

missió i les dades genèriques “on som/on contactar” (nom, adreça, telèfon, 

localització, correu electrònic, i la determinació dels/les responsables dels serveis. 
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2. Serveis que us oferim: s’incorporen la llista dels serveis que s’ofereixen a la 

ciutadania amb un breu descripció dels mateixos i l’enllaç al catàleg de tràmits, per 

més informació. 

3. Compromisos: s’estableix la definició dels compromisos, els quals facilita a la 

ciutadania per poder conèixer el que pot esperar dels serveis que presta 

l’ajuntament, la capacitat de resposta, entre d’altres. Així mateix la publicació del 

grau d’acompliment dels compromisos per satisfer les expectatives de les persones 

usuàries dels serveis. 

Els compromisos ajuden a: 

 Aclarir els objectius del servei respecte a la ciutadania. 

 Avaluar com s’està prestant un determinat servei. 

 Veure on s’han de destinar recursos de millora. 

 Mostrar a l’organització allò què se n’espera. 

 Reflectir una millor pràctica interna. 

Dins de l’apartat de compromisos, trobarem dos subapartats: 

3.1. A què ens comprometem: estableixen els compromisos que assumeix l’Àrea, 

Secció i/o Unitat envers la qualitat del servei. 

3.2. Com mesurem els nostres compromisos: es mostren els indicadors que 

avaluen els compromisos. Els compromisos i els indicadors es revisaran 

trimestralment i/o anualment en funció de l’avaluació de la gestió actual. Es 

publicaran trimestralment al web municipal.  

 

4. Informació complementària: 

4.1. Drets i deures generals de la ciutadania: es presenten els drets i deures de la 

ciutadania envers el servei què es presta. 

4.2. Suggeriments, idees, comentaris i queixes: La carta de serveis ha de fer 

esment de l’existència d’un sistema de queixes i suggeriments, ja que és 

imprescindible per conèixer la percepció dels usuaris/àries sobre els diferents 

serveis i constitueix un primer i mínim compromís per part de l’organització, 

alhora que facilita el fet de poder repensar i redissenyar els serveis d’acord amb 

les demandes i necessitats reals. 

5. Revisió, actualització, aprovació i publicació 

5.1. Revisió i actualització 

Donat que les cartes de servei tenen com objectiu la millora continua dels serveis, aquest 

document es revisarà i s’actualitzarà de forma periòdica, atenent a les noves necessitats, 
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reflectint els nous compromisos, fruit d’una major adequació dels nivells estàndards a les 

demandes ciutadanes.  

Les cartes de serveis s’actualitzaran anualment, si s’escau, o quan tingui lloc alguna de les 

següents situacions: 

 Quan els indicadors indiquin que s’han superat els estàndards establerts i per tant 

es poden assumir nous compromisos. 

 Quan els indicadors no siguin clarificadors i no permetin l’anàlisi real de la gestió 

actual de servei. 

 Quan els mecanismes de consulta a la ciutadania evidenciïn noves demandes 

ciutadanes. 

 Quan es produeixin modificacions normatives i/o reestructuracions orgàniques 

substantives. 

 Quan l’organització introdueixi nous serveis o modalitats de prestació. 

 Quan la incorporació de noves tecnologies a la gestió de processos de prestació del 

servei millori el rendiment i la qualitat del servei. 

Per realitzar el seguiment de les mateixes, els responsables de cada àrea faran un control 

continu de: 

 Grau d’acompliment dels compromisos declarats a la carta de servei, a través dels 
indicadors establerts amb aquesta finalitat. 

 L’anàlisi de les reclamacions per incompliment dels compromisos. 

 Les avaluacions de la satisfacció dels usuaris/àries. 

Es donarà compte dels resultats anualment al Comitè de Qualitat i Comitè de Transparència 

i Administració electrònica. 

5.2. Aprovació i publicació 

D’acord amb la normativa vigent l’aprovació de les cartes de servei és competència del Ple 

Municipal. Les modificacions no substancials de les cartes de serveis així com aquelles que 

s’hagin d’aprovar d’urgència es podran realitzar per decret de l’alcaldia donant compte al 

Ple a la següent sessió sense perjudici de la revisió anual de les cartes per l’òrgan 

competent. 

Aquest document s’aprovarà per Ple Municipal, amb la relació annexa de les cartes de 

servei treballades fins al moment, d’acord amb l’article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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6. Fitxa de descripció de les cartes de Servei 

 

Carta de serveis de _____________________ 

 

Presentació  

On som i com contactar  

 Activitat 

 Adreça  

 Telèfon 

 Fax  

 Pàgina Web  

 Correu-e   

 Horari  

 Descripció 

 Responsable polític 

 Responsable tècnic 

Serveis que us oferim1  

 
A què ens comprometem  

Com mesurem els nostres compromisos 

 Indicadors 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò 
que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 
l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu 
part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el 
funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

                                                           
1
 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc 

de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 
convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals 
que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i 
queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de 
les nostres oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini 
màxim de 30 dies. 

7. Relació de cartes de Servei 

 

1. Alcaldia 

2. Arxiu  

3. Biblioteca 

4. Casa dels Infants 

5. Comerç 

6. Comunicació i Imatge 

7. Consum 

8. Cultura 

9. Escola de Dansa 

10. Esports 

11. Festes 

12. Gent Gran 

13. Inspecció 

14. Joventut 

15. Logística i Reproduccions 

16. Nova Ciutadania i Interculturalitat 

17. Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 

18. Organització 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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19. Participació Ciutadana 

20. Pau i Solidaritat 

21. Planejament i Llicències 

22. Platja 

23. Policia Local 

24. Polítiques d’Igualtat 

25. Promoció Econòmica 

26. Servei Local Transició Escola de treball (SLTET) 

27. Salut 

28. Secció Jurídica-administrativa (Serveis Territorials) 

29. Serveis Econòmics  

30. Serveis Socials i Dependència 

31. Sistemes d’informació 

32. Turisme 

33. Via pública i gestió i atenció ciutadana  

8. Annex 

 
 
Carta de Serveis d’Alcaldia-Presidència 

 
Presentació 

 
L’Àrea d’Alcaldia-Presidència dona suport a les necessitats de l’activitat pròpia de l’alcaldessa 

de Castelldefels i de la seva agenda delegada a la resta de regidors i regidores de la Corporació  

Municipal. Té cura del desplegament dels objectius de mandat, dels actes i intervencions  

externes, cuidant tant la imatge i comunicació institucional així com del protocol a seguir a 

a les activitats que requereixen d’organització cerimonial. 

 

Es presta assistència directa a l’alcaldessa i regidors i regidores per facilitar la coordinació de la  

gestió amb les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de Castelldefels, promovent la relació 

amb les entitats, institucions, organismes i ciutadana. 

 

Des de l’àrea d’Alcaldia i Presidència es realitza la gestió de suggeriments, propostes i queixes  

adreçades específicament a l’Alcaldia i provinents de la ciutadania a través de diferents canals: 

Oficina d’Atenció Ciutadana, l’Espai de l’Alcaldessa, al Web municipal, així com a el Whatsapp  

de l’Alcaldessa, les xarxes socials), adreça electrònica de l’Alcaldia, telefònicament i  

presencialment). També es gestionen les peticions provinents del Síndic de Greuges. 

 

Els nostres valors són el servei públic, la proximitat amb la ciutadania, l’efectivitat i els principis  

de bon govern i transparència. 
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On som i com contactar amb nosaltres  

 Adreça: Ajuntament de Castelldefels,  

o Edifici Històric -1a planta Pça. de l’Església s/n 08860 Castelldefels 

 

 Telèfon: 936352700 

 Correu-e: alcaldia@castelldefels.org/ protocol@castelldefels.org 

 Pàgina Web: www.castelldefels.org 

 Horari: Atenció al públic: dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h (cal concertar cita prèvia) 

 

 Responsables polítics:  

 

Sra. Maria Miranda, Alcaldessa de Castelldefels 

Sra. Esther Niubó, 2n Tinent d’Alcaldia. Regidora de Presidència, Comunicació, Noves  

Tecnologies i Serveis Socials i Dependència 

 

 Responsable del Servei 

Sr. Jordi Nicolás, Cap de Gabinet d’Alcaldia 

 

Serveis que us oferim2  

Atenció ciutadana 

 Atenció a la ciutadania, entitats, organismes, institucions i empreses que sol·liciten una reunió 

amb l’alcaldessa  i la Regidora de Presidència mitjançant els canals disponibles. 

 Recepció i gestió dels suggeriments, propostes de millora, peticions, queixes, felicitacions que 

arriben a Alcaldia mitjançant els canals disponibles, i la posterior coordinació amb la resta de 

serveis dels ajuntament de Castelldefels per donar-hi resposta. 

 Gestionar, cercar informació i coordinar amb la resta d’àrees de l’Ajuntament les peticions 

ciutadanes derivades de l’actuació d’ofici del Síndic de Greuges.  

 Promoció de la comunicació directa de l’alcaldessa amb la ciutadania 

 Treball transversal amb altres àrees de l’ajuntament  per coordinar actuacions que 

corresponguin a la Alcaldia 

 Gestionar les visites a l’Ajuntament per part de les escoles, grups de centres escolars d’altres 

països, i altres grups de ciutadans i ciutadanes que es considerin. 

 

 

Gestió de l’agenda de l’alcaldessa 

 Gestió de l’agenda i de la correspondència de l’alcaldessa comprovant diàriament l’estat i 

disponibilitat de l’agenda, així com la gestió corresponent de les reunions i actes als quals 

hagi d’assistir tan de Castelldefels com d’altres llocs on se li convidi. 

 Control de l’entrada de la correspondència dirigida a l’alcaldessa i redistribució a regidories 

o serveis corresponents.  

 Actualització diària de l’agenda web de l’alcaldessa 

                                                           
2
 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc 

de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

mailto:protocol@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/
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Gestió d’actes i esdeveniments amb suport protocol·lari 

 Projectar el model de comunicació i imatge institucional 

 Organitzar actes institucionals, i coordinar els actes de les diferents àrees de l’Ajuntament 

 Preparar, organitzar, desenvolupar i donar suport protocol·lari als actes, esdeveniments i 

festivitats de la ciutat o aquells que requereixin de la presència de representants de la 

Corporació  

 Col·laborar i assessorar als organitzadors de congressos, convencions, actes organitzats per 

entitats, i altres esdeveniments anàlegs. 

 Coordinar i assessorar al protocol dels actes organitzats per altres institucions en els que 

participin els membres de la Corporació. 

 Assistir i orientar als membres de la Corporació en viatges i desplaçaments oficials 

 Organitzar i gestionar les sessions de nouvinguts  

 Organitzar i gestionar els Premis Ciutat de Castelldefels  

 Assessorar tècnicament en temes de protocol als membres electes del consistori i els/les 

assessors/es 

 Assistència als membres de la Corporació als Plens municipals 

 Gestionar el préstec d’elements associats al protocol (banderes, fons d’escenari, i d’altres 

elements) 

 Revisar, proposar l’actualització i assessorar en l’aplicació del Reglament de Protocol, els 

honors i distincions i els Premis Ciutat de Castelldefels. 

 

Gestió dels símbols i distincions municipals, material protocol·lari, els obsequis institucionals i el 

Llibre d’honor de l’Ajuntament 

 Coordinar el bon funcionament del sistema de banderes dels edificis municipals (edifici 

consistorial, Policia Local i Castell) en situacions excepcionals (dol oficial, commemoracions 

de dies internacionals, i altres). 

 Gestió dels expedients de distincions oficials municipals 

 Gestió dels obsequis institucionals tan dels donats com els rebuts 

 Gestió i custodia del llibre d’honor de l’Ajuntament.  

 

Gestió  dels casaments civils 

El servei de Protocol s’encarrega de programar, gestionar, tramitar i organitzar els casaments  

civils oficiats per l’Alcaldia o regidories delegades. 

Facilita la informació a les parelles que ho sol·liciten, prepara l’expedient matrimonial i  

organitza la cerimònia. 

 

Gestionar les subvencions d’entitats a càrrec del pressupost d’Alcaldia 

 

 

A què ens comprometem 
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 Atendre les instàncies adreçades o derivades a l’Alcaldessa i donar resposta a la persona 

interessada mitjançant escrit o trucada telefònica en la màxima brevetat possible i amb un 

tracte amable i cordial (1) 

 Coordinar i gestionar les queixes i suggeriments derivades de l’Alcaldia amb els serveis 

responsables en la màxima celeritat  tant de l’Alcaldia com al Síndic de Greuges (2) 

 Donar suport protocol·lari en l’organització de les cerimònies de casaments civils (3) 

 Organitzar i participar en actes organitzats per les entitats i altres organitzacions (4) 

 Organitzar les visites escolars i visites de l’estudiantat d’altres països (5) 

 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Relació d’instàncies (indicador anual: % peticions ateses respecte a les peticions rebudes)  

 Relació de queixes, suggeriments, peticions del Síndic de Greuges (indicador anual % peticions 

ateses respecte a les peticions rebudes)  

 Nombre de casaments civils  (indicador anual % de respostes favorables a la data demanada)  

 Nombre d’actes organitzats (indicador anual % de actes assistits dels actes organitzats que 

rebrem informació) 

 Nombre de visites realitzades versus les sol·licitades (% indicador anual de visites realitzades 

versus les visites organitzades).  

 

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 
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 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

 
Carta de serveis d’Arxiu 

 

Presentació  

Som un servei que garanteix l’organització, la tutela, la descripció, la conservació, la classificació i la 

difusió de la documentació produïda i rebuda per l’Ajuntament de Castelldefels, a més d’altres fons 

de particulars, empreses o entitats del poble. També servim com a centre de recerca i consulta 

sobre la història del municipi de Castelldefels. 

L’arxiu conserva documentació datada des del S.XVI, com el pergamí de 1588, fins l’actualitat. 

Aquests documents es troben en diferents formats: paper, fotogràfic, vídeos, documentació gràfica 

o plànols, cartells, llibres, CD i d’altres que configuren el Patrimoni Documental de Castelldefels. Cal 

dir que una gran quantitat del fons documental municipal es troba digitalitzat o en vies de 

digitalitzar-se. 

On som i com contactar  

 

ARXIU MUNICIPAL 

 Activitat: Ajuntament 

 Adreça: Plaça de l’Església, 1 (Ajuntament) (Barri Centre) 

 Telèfon: 936 651 150 (ext. 1021)  

 Pàgina Web:  http://arxiu.castelldefels.org/ca/homecat/ 

 Correu-e:  arxiu@castelldefels.org 

 Horari: Dilluns, dimecres i divendres: de 9:00 a 14:30 hores// Dimarts i dijous: de 9:00 a 

14:30 i de 16:00 a 18:30 hores 

 Consulteu horaris de l’estiu i del Nadal 

 Responsable polític: Lourdes Armengol 

 Responsable tècnic: Isabel Bobet i Juanjo Vas 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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Serveis que us oferim3  

 

 Entre els serveis que oferim cal destacar: 

 Assessorament a la ciutadania en les seves consultes 

 Organització de visites guiades a grups escolars 

 Suport a les recerques d’estudiants i investigadors i professionals. 

 Difusió dels documents a través d’exposicions, xerrades, jornades de portes obertes i 

d’altres activitats 

 Obtenció de còpies de documents de l’Arxiu, en format paper i/o digital 

 Custòdia de documentació de fons patrimonials per  garantir-ne la  conservació i difusió 

A què ens comprometem  

 A conservar en les millors condicions i a difondre els fons documentals custodiats en les 

sales de l’Arxiu Municipal. 

 A garantir l’accés a l’Arxiu Municipal de manera totalment lliure per a tothom. 

 A facilitar l’accés a la documentació en un termini màxim de 48 hores a totes les sol·licituds 

de consulta que s’adrecin a l’Arxiu per instància o electrònicament, en alguns casos de difícil 

accés a la documentació o durant l’estiu el termini s’ampliaria a màxim de 30 dies. 

 A garantir la transparència administrativa. 

 A vetllar per la protecció de les dades de caràcter personal contingudes a l’Arxiu Municipal. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 

 Nombre de consultes (internes i externes). 

 Nombre d’activitats organitzades per donar a conèixer el servei. 

 Nombre de documents que ingressen a l’Arxiu. 

 Volum de documentació descrita. 

 Nombre d’incidències. 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei 

(anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 

servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual) 

 

 Indicadors Arxiu  

Informació complementària  

 

                                                           
3 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries 

en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 

 L’accés és totalment lliure i gratuït a la ciutadania. Tan sols s’haurà d’abonar les fotocòpies, 

segons la taxa núm. 9 sobre reproducció de documents públics. 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui 

interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat 

en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per 

qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 5 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin 

afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en 

persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de 

la  web:www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat 

de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies. 

 

Carta de serveis de la Biblioteca 

 

Presentació 

Som un servei que vol garantir l'accés a la cultura, la informació i el coneixement a tota la 

ciutadania, posant a la seva disposició un fons adequat que doni resposta a les seves necessitats i 

interessos informatius, formatius i d'oci. Els nostres serveis s’adrecen a la ciutadania en general.  

La Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado és un centre local d’accés lliure a la informació, al 

coneixement, a la cultura, a la formació continuada i al lleure. És un espai de relació que actua com 

agent actiu en la promoció de la lectura per als ciutadans, i que interactua amb agents culturals, 

socials i educatius de Castelldefels. 
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On som i com contactar  

 Activitat: Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado 

 Adreça: Carrer Bisbe Urquinaona, 19-21, 08860 – Castelldefels 

 Telèfon: Telèfon: 93 636.96.97 

 Pàgina Web:   
o www.bibliotecarfjcastelldefels.org 
o Biblioteques de la Diputació de Barcelona: bibliotecavirtual.diba.cat  
o Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaRFJCastelldefels 
o Twitter: twitter.com/bcastelldefelsr  
o Instagram @bibcastelldefels 

 Correu-e:  b.castelldefels@diba.cat - biblioteca@castelldefels.org 

 Horari:  
 

Horari d'hivern (de setembre a juny): 

- Dilluns de 16.00 a 20.30 h  

- Dimarts i dijous de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 h 

- Dimecres i divendres de 9.30 a 20.30 h 

- Dissabtes de 9.30 a 15.00 h 

 

Horari d'estiu (del 22 de juny al 12 de setembre), Nadal i Setmana Santa: 

- Dilluns i dimecres de 16.00 a 21.00 h 

- Dimarts i dijous de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 h 

- Divendres de 10.00 a 15.00 h 

 

 Responsable polític: Jordi Maresma                

 Responsable tècnic: Marta Granel Dalmau 
 

Serveis que us oferim4  

 

• Un espai agradable i còmode per a consultar un fons seleccionat de llibres, premsa diària i 
revistes, CD, DVD i altres formats.  

• Servei d'informació i referència per atendre les peticions d'informació,  que s'ofereix a 
través dels fons propis, de fons externs d'altres biblioteques, d'altres catàlegs, de recursos 
electrònics i d'altres fonts d'informació. 

• Carnet gratuït (necessari per utilitzar alguns serveis). Aquest carnet és vàlid per a totes les 
biblioteques públiques municipals de la Xarxa de la Diputació de Barcelona. El carnet és 
personal i intransferible pels usos de préstec, internet i Wi-Fi.  

• Servei de préstec que permet endur-se documents fora del local, durant un temps 
determinat i de manera gratuïta. Es poden tenir en préstec simultàniament fins a un màxim 
de 30 documents: 15 documents en format paper (llibres i revistes) i 15 documents en 
altres formats: DVDs, CDs o CD-ROM (d'aquests 15 documents, es pot tenir en préstec un 
màxim de 6 DVDs) durant 30 dies. Vegeu més informació a la guia adjunta de la biblioteca.  

• Avisos per correu electrònic: l'avís de cortesia 5 dies abans de la finalització del període de 
préstec, l'avís de reserva disponible i els avisos de reclamació.  

                                                           
4 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries 
en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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• Servei de préstec interbibliotecari 
• Internet i ofimàtica, impressions i gravacions. 
• Fotocopiadora d'autoservei.  
• Xarxa Wi-Fi. 
• Consulta al catàleg, al fons propi o a altres fons externs.  
• Consulta de bases de dades electròniques a través dels catàlegs de la Biblioteca.  
• Serveis a les escoles i entitats. 
• Espais de suport per a  l’estudi i/o treball en grup. 
• Programació d'activitats culturals 
• Biblioteca a la platja: durant els mesos de juliol i agost, amb servei de préstec i activitats 

culturals de foment de la lectura. 
 

• Normativa específica: 
Reglament de funcionament de la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels 

http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/download/reglament-biblioteca/ 

 

Preus públics vigents 

https://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1991&ver=2020 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-

seu/inf_eco_fin/Pressupost/fitxers/2020_OF_text_complet.pdf 

 

A què ens comprometem  

• A mantenir el fons bibliogràfic actualitzat i en bones condicions. 
• A facilitar l’alfabetització digital. 
• A fomentar la cultura a través d’una programació estable d’activitats culturals. 
• A fomentar l’ús de la biblioteca dins de la comunitat escolar. 
• A facilitar els serveis en línia. 
• Redactar un pla estratègic i un pla d’acció anual on es marquin els objectius de la biblioteca. 
• A tenir en compte les aportacions de la ciutadania relacionada amb el funcionament del 

servei. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 

• Incorporant un mínim de 2.000 documents nous a l’any. 
• Programar com a mínim 4 cursos a l’any. 
• Programar com a mínim 250 activitats a l’any. 
• Realitzar un mínim de 25 visites escolars a l’any. 
• Realitzar l’enviament del butlletí d’activitats de la biblioteca com a mínim 10 cops a l’any i 

facilitar l’accés a Internet com a mínim amb 20 sessions al mes.  
• Redactar el pla abans del mes de novembre de cada any.  
• Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei 
(anual).  

• Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 
servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual).  

• Indicadors Biblioteca 
 

Informació complementària  

 

http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/download/reglament-biblioteca/
https://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1991&ver=2020
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/inf_eco_fin/Pressupost/fitxers/2020_OF_text_complet.pdf
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/inf_eco_fin/Pressupost/fitxers/2020_OF_text_complet.pdf
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Drets i deures generals de la ciutadania 

 

Drets de la ciutadania:  

 Dret a rebre un tracte professional, amable i respectuós i a una atenció sense discriminació 
per raó de naixement, raça, origen, religió, orientació sexual i/o opinió. 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us pugui 
interessar o afectar dels diferents serveis municipals.  

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment injustificat 
en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per 
qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.  

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció     
personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.  

 Dret a tenir la garantia del correcte tractament de les seves dades personals i de la 
confidencialitat de les consultes.  

 Aportar suggeriments, idees, comentaris i queixes. 
 

Deures de la ciutadania:  

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin 
afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 Conèixer les mesures de seguretat establertes en tot moment i atendre els requeriments 
del personal.  

 Fer un ús adequat del fons, equips i instal·lacions de la biblioteca. 

 Fer-se responsable del carnet i el seu bon ús. 

 Mantenir un comportament correcte cap al personal i amb la resta d’usuaris/àries. 

 Identificar-se per utilitzar els serveis quan així es requereixi per part del personal. 

 Respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual quan s’utilitzen els fons i 
serveis de la biblioteca.  

 Abstenir-se de consumir aliments i begudes.  

 La biblioteca és un centre comunitari on ha de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal 
mantenir-hi una actitud correcta.  
 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en 
persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de 
la web: www.castelldefels.org/suggeriments  

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat 
de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.  
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Carta de serveis Casa dels Infants 

 

Presentació  

Som un servei educatiu municipal. El nostre objectiu és prestar serveis educatius dirigits a infants de 

0 a 3 anys i a les seves famílies i aconseguir ser un model de centre educatiu integral de referència 

de la cultura de la pètita infància a la ciutat. 

Promovem els drets i les potencialitats dels infants, reforcem les competències de les famílies, com 

a primeres educadores i donem suport en la criança i en l'educació dels infants. 

On som i com contactar  

 Activitat: Xarxa de centres educatius municipals per a infants i famílies 

 Adreça: Pl. Església, 1 (Ajuntament, Edifici Nou) 

 Telèfon: 93 665 11 50 - ext. 1352 - Rosa Reina 

 Fax: 936 657 714 

 Pàgina Web:  www.castelldefels.org/casainfants  

 Correu-e: casainfants@castelldefels.org 

 Horari: De dilluns a dijous de 9:30 a 14h 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsable tècnic: Eulàlia Viñals i Rosa Mª Reina 

o La Casa del Infants de Can Vinader 
o La casa dels Infants de La Muntanyeta 
o La Casa dels Infants de Granvia Mar 
o La Casa dels Infants de Ca n'Aimeric 

Serveis que us oferim5  

Disposem d'espais acollidors i oferim activitats educatives on els nens i les nenes creixen, aprenen i 

es diverteixen i on les famílies es troben, acompanyades de professionals, per parlar de la criança i 

l'educació dels seus fills. 

Posem atenció a la diversitat de necessitats dels infants petits i llurs famílies; per això ofereix un 

ventall de serveis i d'horaris, perquè es pugui triar en funció dels interessos i necessitats de cadascú. 

Tots els serveis de la xarxa de centres educatius municipals de 0-3 anys comparteixen un mateix 

projecte educatiu i aquests posen atenció a la diversitat de necessitats dels infants petits i llurs 

famílies. 

Tots els centres ofereixen dues tipologies de serveis: 

                                                           
5 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries 

en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

 

http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21165
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21176
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=30179
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=31942
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 Escola bressol 

Ofereix una oferta de places escolars  per infants de 4 mesos a 3 anys. Estableix una relació i 

actuació propera a l'entorn familiar que implica un clima afectiu, un entorn acollidor, propostes de 

joc, activitats obertes i flexibles (atenent a les necessitats individuals i del grup en cada moment), 

amb poques activitats dirigides, i amb un ritme marcat dels moments de la vida quotidiana i 

d'hàbits d'higiene i cura del cos. 

La intervenció de l'equip educatiu es centra en l'acompanyament dels infants en el seu 

desenvolupament al llarg dels tres primers anys de vida. Aquest es centra en el desenvolupament 

de les capacitats d'equilibri emocional (vincles afectius), l'adquisició progressiva de l'autonomia a 

través de la resolució de les necessitats bàsiques i moments de la vida quotidiana en els quals l' 

infant és el protagonista dels seus aprenentatges, la necessitat de moviment i joc, la necessitat de 

saber, desvetllant la seva curiositat i el desig de conèixer  i la necessitat de relació estreta entre la 

família i l'escola. 

Es Contempla com a dret i deure a  les famílies  com a primeres responsables de la criança i 

educació dels seus fills i filles, reforçant i promovent les seves competències i acompanyant-les en 

la criança i educació per mitjà de la comunicació diària i de l' intercanvi d'experiències i 

coneixements entre les famílies amb les educadores i entre elles mateixes.  

 Serveis educatius per infants i famílies   

Pels infants són serveis on poden jugar i aprendre en un entorn pensat educativament, segur i 

significatiu. On gaudeixen de propostes, activitats i moments de socialització, en companyia d'altres 

infants, les seves famílies o d'altres adults i dues educadores del centre. 

Estan centrats en l'infant i orientats a les famílies. 

Per a  les famílies són espais d'acompanyament, de suport i de trobada. On poden compartir amb 

altres famílies la seves experiències com a pares i/o mares, creant progressivament un grup d'ajuda 

mútua. On es reafirmen com a primers agents educatius dels seus fills/es. 

La finalitat d'aquests serveis és incidir en la millora de la qualitat de la vida dels infants, promovent 

els seus drets i vetllant per les seves necessitats. 

Tenint en compte l'oferta global i anual pel tot el Municipi, el centre ofereix als infants i les famílies 

del Municipi els següents serveis:  

           Espai Nadó  

           Espai Familiar 

           Espai Familiar l'Escoleta 

           Espai de Joc 

http://www.castelldefels.org/ca/casainfants/doc_generica.asp?dogid=1269
http://www.castelldefels.org/ca/casainfants/doc_generica.asp?dogid=1272
http://www.castelldefels.org/ca/casainfants/doc_generica.asp?dogid=1271
http://www.castelldefels.org/ca/casainfants/doc_generica.asp?dogid=1395
http://www.castelldefels.org/ca/casainfants/doc_generica.asp?dogid=1273
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 Horaris dels Serveis 

A què ens comprometem  

 A oferir uns serveis educatius de qualitat i a ser centres referents que fomentin una cultura 

de la petita infància a la ciutat. 

 A oferir uns espais i instal·lacions adequades a les necessitats dels infants. 

 A fer una intervenció educativa que parteixi del respecte i l'escolta envers els infants, les 

famílies i els equips educatius. 

 A treballar en estreta col·laboració amb les famílies participant en un procés educatiu 

compartit.  

 A oferir un mínim de tres  festes obertes  a les famílies durant el curs escolar. 

 A establir una relació estreta, i de cooperació amb altres serveis i professionals de l'àmbit 

de serveis social, sanitat i educatius del Municipi.  

 A promoure relacions de col·laboració entre els centres i l'intercanvi d'experiències, 

activitats de formació permanent i projectes amb la finalitat de potenciar la qualitat de 

l'oferta educativa  0-3 del municipi. 

 A treballar per mantenir el criteri d'equitat en quan a l'accés al servei (criteris d'accés, preus 

públics i sistema de bonificacions) 

Com mesurem els nostres compromisos 

 % d'assistència a les entrevistes familiars. Promig per centre. 

 Percentatge de famílies que assisteixen a les reunions d'inici i final de curs 

 Nombre de famílies que participen a les activitats de 0-3 anys del Pla de formació de pares i 

mares. 

 Mínim de tres festes obertes a les famílies durant el curs escolar. 

 Grau d'acompliment del nombre de reunions i compromisos assolits del treball comunitari 

(reunions amb ABS, CDIAP, Serveis Socials, MA CAS...) 

 Grau de satisfacció de les famílies 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes de la ciutadania i les accions 

de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei ( anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes ( de la ciutadania i/o internes) relatives al 

servei i les accions correctores conseqüents realitzades ( anual ) 

 Indicadors Casa dels Infants   

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

http://www.castelldefels.org/ca/casainfants/doc_generica.asp?dogid=1392
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 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de Serveis de Comerç  

Presentació 

Tenim l'objectiu de treballar per a la millora de la competitivitat de les empreses comercials, del 

desenvolupament local i del petit comerç de la ciutat. Per aconseguir-ho, planifiquem i 

desenvolupem serveis, programes, fires i altres activitats diverses de dinamització comercial per 

afavorir que els actors implicats s'anticipin i s'adaptin a les contínues transformacions que es 

produeixen en el món comercial. 

On som i com contactar  

 Activitat: Comerç 

 Adreça: C/ Doctor Ferran 26-28, 1a planta 

 Telèfon: 936 651 150 (ext. 1932). 

 Fax: 936 657 714 

 Pàgina Web: http://www.comerciocastelldefels.com/ 

 Correu-e:  comercio@castelldefels.org  

 Horari:  De dilluns a divendres, de 8 a 15h i tardes convingudes (Comerç) 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
http://www.comerciocastelldefels.com/
mailto:comercio@castelldefels.org
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 Descripció: Àrea d’actuació municipal que té com a propòsit promocionar i dinamitzar 

el comerç local 

 Responsable polític: Xavier Amate  

 Responsable tècnic: Miguel Ángel Vázquez 

 

Serveis que us oferim6  

 Informació i assessorament sobre convocatòries de subvencions, tràmits, organització de 

premis i concursos. 

 Dinamització Comercial: Treballar per a potenciar la millora contínua dels establiments 

comercials urbans, amb la finalitat d'augmentar la seva competitivitat. 

 Organització de Fires: Organitzar activitats de dinamització comercial en format de fira, que 

signifiquin un punt de trobada entre el teixit econòmic i la ciutadania de Castelldefels. 

 Donar suport al desenvolupament d'activitats comercials per tal d'afavorir producte 

pensats, creats, i distribuïts a Castelldefels. 

 Organització de Jornades, Seminaris i Actes Públics en l'àmbit del Comerç. 

 Comunicació off line: Publicacions municipals: Difusió d'informació útil per a les empreses 

comercials 

 Comunicació on line 

A què ens comprometem  

 Informar i assessorar el  sector comercial en els àmbits que puguin afavorir el seu 

desenvolupament. 

 Fomentar la participació de les empreses comercials en  les activitats formatives. 

 Fomentar la participació d'empreses locals en fires. 

 Afavorir la realització d'activitats de dinamització comercial donant suport amb la 

convocatòria de subvencions. 

 Planificar i executar accions de dinamització per impulsar el teixit comercial a la ciutat. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre de comunicacions realitzades 

 Nombre d'accions de formació realitzades 

 Nombre de persones participants a les accions de formació realitzades 

 Nombre de fires comercials realitzades 

 Nombre d' empreses participants a les fires 

 Nombre d'empreses comercials locals participants a la fires 

 Nombre de projectes subvencionats en relació al total de projectes sol·licitants de 

subvenció 

                                                           
6
 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc 

de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al 

servei (anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives 

al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual) 

 Indicadors Comerç 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

 

Carta de serveis de Comunicació i Imatge 

 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/


 

25 
 

Presentació 

La nostra missió és doble: 

 Informar  la ciutadania de l’actualitat i la gestió municipal, a través de diferents mitjans i 

plataformes de comunicació i de les xarxes socials.  

 Donar una identitat corporativa homogènia adequada al projecte de ciutat i als valors de la 

institució. 

On som i com contactar amb nosaltres  

 

 Activitat: Ajuntament de Castelldefels (Edifici històric) Àrea de Comunicació i Imatge  

 Adreça: Plaça de l’Església, núm. 1, planta baixa 08860 Castelldefels  

 Telèfon: 93 665 11 50 / Tel. directe: 93 636 45 09  

 Horari: De dilluns a dijous de 9 a 15 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 15 h.  

 Correu-e: comunicacio@castelldefels.org 

 Responsable polític: Esther Niubó 

 Responsable tècnic: Manel Torres 
 
 

Ràdio Castelldefels  

Bisbe Urquinaona, 19-21 (Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado) 

08860 Castelldefels 

Tel. 93 664 17 52 

Adreça electrònica: radio@castelldefels.org 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h i de 16 a 18.30 h. 

 

Mitjans digitals:  
- Diari electrònic: www.elcastell.org 
- Ràdio: www.radiocastelldefels.org  
- Televisió per Internet: www.castelldefelstv.org  
- Web municipal: www.castelldefels.org 
- Revista El Castell en suport pdf: www.castelldefels.org/elcastell 
 
Xarxes socials: 
www.facebook.com/AjuntamentDeCastelldefels 

www.twitter.com/@AjCastelldefels 

www.instagram.com/ajuntamentdecastelldefels 

www.youtube.com/castelldefelstv 

www.flickr.com 

vimeo.com/castelldefelstv 

 

Canals de missatgeria instantània: 

 Canal de whatsapp: enviar ALTA al tel. 671 04 57 91 

mailto:comunicacio@castelldefels.org
http://www.elcastell.org/
http://www.radiocastelldefels.org/
http://www.castelldefelstv.org/
http://www.castelldefels.org/
http://www.castelldefels.org/elcastell
http://www.facebook.com/AjuntamentDeCastelldefels
http://www.twitter.com/@AjCastelldefels
http://www.youtube.com/castelldefelstv
http://www.flickr.com/
https://vimeo.com/castelldefelstv
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 Canal de telegram: t.me/ajcastelldefels 

 
Serveis que us oferim7  

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS  

 EL CASTELL Revista mensual que recull les activitats, els projectes i els serveis de 
municipals, així com d’altres informacions rellevants d’interès per a la ciutadania. Es 
distribueix a tots els domicilis de la ciutats i a diferents equipaments municipals. 

 ELCASTELL.ORG: Diari electrònic que informa de manera àgil i dinàmica, amb 
incorporació d’elements multimèdia com vídeos i animacions, de les activitats, els 
projectes i els serveis municipals, així com altres informacions rellevants d’interès 
per a la ciutadania. Es pot accedir a aquest diari electrònic directament mitjançant 
la seva adreça web (www.elcastell.org) i a través del web municipal 
(www.castelldefels.org). Dos cops a la setmana, els dilluns i els dijous, s’envia un 
newsletter a les persones subscriptores, que reben la portada del dia d’Elcastell.org. 
La subscripció és gratuïta.  

 RÀDIO CASTELLDEFELS: L’emissora municipal ofereix una programació que combina 
l’actualitat informativa i l’entreteniment. Ofereix una programació de 24 hores 
durant els set dies de la setmana, que es nodreix amb la participació de persones i 
entitats que hi col·laboren. L’emissora municipal es pot escoltar en directe al 98 FM 
i a través de la web www.radiocastelldefels.org, on també es pot consultar la graella 
de la programació, i es pot accedir a un servei de podcasts per escoltar els 
programes a la carta.  

 CASTELLDEFELSTV.ORG: Plataforma de Televisió per Internet que ofereix de les 
activitats, els projectes i els serveis municipals, així com altres informacions 
rellevants d’interès per a la ciutadania. A la seva web es poden trobar, en format 
vídeo, algunes de les notícies que es poden veure en altres formats en els altres 
mitjans municipals, així com la gravació dels plens municipals de manera íntegra. 
CastelldefelsTV té també un canal a Youtube (www.youtube.com/castelldefelsTV). 

 XARXES SOCIALS: Perfils a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Instagram, Flickr, Youtube i Vimeo), on es va informant de l’actualitat municipal 
amb immediatesa, i on s’interactua amb la ciutadania.  

 CANALS DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA: perfils oberts als canals de missatgeria 
Whatsapp i Telegram per enviar informacions d’interès a la ciutadania. 

 

2. Servei de GABINET DE PREMSA 

Recull, elabora, coordina i difon les accions informatives (notícies, reportatges, entrevistes, 

                                                           
7
 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc 

de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.youtube.com/castelldefelsTV
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etc.) que l'Ajuntament vol comunicar a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació 
externs, als quals proporciona tota la documentació que necessiten. També facilita i atén 
les sol·licituds d'informació dels mitjans de comunicació externs i gestiona les entrevistes 
requerides amb els membres del govern municipal.  

3. IMATGE CORPORATIVA: 

Vetllem perquè la identitat corporativa sigui homogènia i adequada al projecte de ciutat i als valors 

de la institució. Amb aquest objectiu, dissenyem, gestionem i executem les campanyes 

institucionals i els materials comunicatius necessaris per difondre les activitats que porten a terme 

les diferents àrees municipals, tot garantint una imatge homogènia. 

 

A què ens comprometem 

 A informar de l’actualitat del municipi i de l’acció de l’Ajuntament.  

 A vetllar perquè la imatge institucional sigui homogènia i s’adeqüi al projecte de 
ciutat. 

 

Com mesurem els nostres compromisos 

 

 Nombre de visites a la web CASTELL.ORG (mensual).  

 Nombre de visites a la web de Ràdio Castelldefels (mensual). 

 Nombre de visites a la  web CASTELLDEFELSTV.ORG (mensual). 

 Abast mitjà de les publicacions a Facebook (mensual).  

 Abast mitjà de les publicacions a Twitter (mensual).  

 Abast mitjà de les publicacions a Instagram (mensual). 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 
internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al 
servei (trimestral).  

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 
servei i les accions correctores consegüents realitzades (trimestral).  

 
Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò 
que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 
l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu 
part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el 
funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 
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 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 
convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals 
que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de serveis de Consum 

 

Presentació 

Què és una OMIC? 

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït de l’Ajuntament de 

Castelldefels que té com a objectiu ajudar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat, ja siguin persones 

consumidores o usuàries de serveis i a  comerciants a conèixer els seus drets i deures en temes de 

consum.  

Qui es pot dirigir a l'OMIC? 

L'OMIC és un servei de l'Ajuntament de Castelldefels a disposició dels ciutadans i ciutadanes 

empadronats al municipi. Per accedir al nostre servei és necessari que una de les parts sigui 

consumidora o usuària destinatària final d'un producte o servei i l'altra part sigui una empresa. No 

tenim competències en conflictes entre particulars ni entre empreses, excepte en aquells casos en 

que es tracti d'una microempresa i d'un servei bàsic. 

La tasca del personal de l’OMIC consisteix en l'assessorament a la ciutadania i el foment de la 

mediació i l’arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes. 

A l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ens ocupem de: 

 Facilitar informació i assessorament a la ciutadania per tal de garantir i defensar els 

drets de les persones consumidores i usuàries de Castelldefels. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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 Tramitar les reclamacions en matèria de consum que afectin a les persones 

consumidores, facilitant el diàleg, promovent la comprensió entre les parts i ajudant a 

cercar solucions al conflicte, mitjançant la mediació. 

La mediació és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes en la qual les 

persones consumidores i els empresaris i empresàries promouen l'obtenció consensuada d'un 

conflicte, amb la intervenció d'una persona mediadora, que actua com a part imparcial i neutral. 

(Segons Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de 

consum) 

 

On som i com contactar amb nosaltres 

 Activitat: Centre Municipal Frederic Mompou 

 Adreça Plaça de Joan XXIII, 8-10, Planta baixa (Barri el Castell – Poble Vell) 

08860 – Castelldefels 

 Telèfon: 93 665 11 50 (extensió 1419) o 93 636 41 44 

 Pàgina web: www.castelldefels.org/omic 

 Correu-e: omic@castelldefels.org 

 Horari d'Atenció OMIC:  

Assessoria Tècnica OMIC (cal demanar cita prèvia a l'OAC): 

dimecres i dijous: 9.30 a 14 h 

dilluns: de 16 a 19 h (Setmana Santa, juliol, agost i Nadal  tancat per la tarda) 

Assessoria jurídica de consum (cal demanar cita prèvia a l'OAC): 

dijous: de 16 a 19 h (Setmana Santa, juliol, agost i Nadal  tancat per la tarda) 

Com contactar amb l'OMIC? 

Cita prèvia: OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana) Ajuntament 

Presencialment o per telèfon al 93 665 11 50 

Correu electrònic: omic@castelldefels.org 

 

AMB CITA PRÈVIA: de dilluns a divendres: de 10:00 a 14:00h. 

 Responsable polític: Lourdes Armengol  

 Responsable tècnic: Isabel Cabré, Lourdes Oliveras i Asunción Grau 

  

Serveis que us oferim8  

Quins serveis ofereix l'OMIC? 

 Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els seus 

drets i deures en matèria de consum, de manera presencial, telefònica i telemàtica.  

 Gestió, anàlisi i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies de les persones 

consumidores. 

 Conciliació entre les parts mitjançant la mediació en cas de conflictes de consum.    

 Controls de compliment de la normativa de protecció de les persones consumidores.   

                                                           
8
 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc 

de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=666472
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=666472
http://www.castelldefels.org/omic
mailto:omic@castelldefels.org
mailto:omic@castelldefels.org
mailto:Isabel.Cabre@castelldefels.org
mailto:Lurdes.Oliveras@castelldefels.org
mailto:Asuncion.Grau@castelldefels.org
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 Foment de l’arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre el 

teixit empresarial.    

 Formació en consum per a les persones consumidores i entitats (tallers, xerrades, 

presència en mitjans de comunicació locals i supralocals, etc).   

 Realització de projectes i activitats elaborades per a centres educatius. 

 Elaboració i/o difusió de material informatiu d'interès per a les persones consumidores 

i usuàries. 

 Suport i col·laboració amb entitats i òrgans relacionats amb el consum. 

SÍ són temes OMIC:  

 Qualsevol tema de consum, és a dir, totes les qüestiones relacionades amb la 

compra de béns i de productes i la contractació de serveis, com ara:  

 Serveis de telefonia fixa i mòbil. 

 Subministraments (aigua, electricitat, gas). 

 Agències de viatges. 

 Assegurances. 

 Compra i reparació de vehicles. 

 Compres en rebaixa, per correu, per correu electrònic, en establiments, fora 

d'establiments comercials... 

 Entitats bancàries. 

 Serveis d'assistència tècnica d'aparells d'ús domèstic (SAT). 

 Tintoreries. 

 Etc... 

NO són temes de consum i no disposem de legitimació per a intervenir: 

 Persones consumidores no empadronades a Castelldefels  

 Temes que estan o han estat sotmesos a la via judicial. 

 Qüestions penals: delictes, faltes, etc. 

 Temes laborals: contractes, convenis de treball, etc. 

 Dret civil: herències, divorcis, separacions, assumptes entre  particulars, etc. 

 Problemàtiques derivades de la convivència en comunitats  de propietaris. 

 Temes de lloguer: desnonaments, arrendadors contra arrendataris, etc (excepte 

qüestions relatives amb l'increment del lloguer). 

 Problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions 

urbanístiques, Patronats Municipals, Escoles Públiques, Mobiliari Urbà (cabines 

telefòniques, bústies de correus...) Autobusos Mohn, etc. 

 Estrangeria: Assumptes on la persona consumidora és un empresari o professional 

que actua dins del marc de la seva activitat comercial o empresarial. 

 Casos on s'hagin produït intoxicacions, lesions, mort o existeixin indicis racionals de 

delicte. 

A què ens comprometem  
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 Donar resposta a les necessitats de protecció de la ciutadania, en tant que 

consumidora de bens i usuaris de serveis mitjançant procediments eficaços que 

permetin la defensa dels seus drets. 

 Sensibilitzar i fomentar els bons hàbits de les persones consumidores mitjançant 

campanyes informatives. 

 Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de consum, realitzant aquelles 

activitats que siguin necessàries per tal de defensar els drets de les persones 

consumidores i usuàries. 

 Tramitar les reclamacions, queixes i suggeriments en matèria de consum, mitjançant 

el procediment de mediació. 

 Oferir a la ciutadania un servei d'assessorament jurídic especialitzat en matèria de 

consum. 

 Supervisar les inspecciones dels establiments susceptibles d'incórrer en algun 

incompliment, en els casos que la llei ho requereixi. 

 Fomentar l'adscripció de les empreses locals al Sistema Arbitral de Consum mitjançant 

campanyes de comunicació específiques. 

Com mesurem els nostres compromisos 

Per poder comprovar l'assoliment dels nostres compromisos, establim una sèrie d'indicadors: 

 Nombre de consultes de consum ateses (trimestral). 

 Nombre de reclamacions relatives a temes de consum (trimestral). 

 Nombre de queixes relatives a temes de consum (trimestral). 

 Nombre de denúncies relatives a temes de consum (trimestral). 

 Nombre d'establiments inspeccionats, a petició de l'Oficina Municipal d'Informació al 

Consumidor (anual). 

 Nombre d'expedients sancionadors iniciats des de l'Oficina Municipal d'Informació al 

Consumidor (anual). 

 Nombre d'establiments visitats durant les campanyes informatives (anual). 

 Nombre d' assistents a accions formatives per a centres educatius (anual). 

 Nombre d' assistents a accions formatives generalistes (anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de 

qualitat i innovació implantades al servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania 

relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual). 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 
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 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies.  

Carta de serveis de Cultura 

 

Presentació  

Tenim l’objectiu de difondre la cultura a la ciutadania mitjançant la programació cultural, la recerca 

i la difusió del patrimoni local, la programació de les polítiques culturals de proximitat, així com el 

suport i el foment de l’associacionisme. 

Podeu obtenir més informació dels nostres tràmits i serveis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 

On som i com contactar  

 Activitat: Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado 

 Adreça: Carrer del Bisbe Urquinaona 19-21 (2a planta), 08860 Castelldefels 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944
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  el  ons: 93 665 11 50 Ext. 1373 

   gina  eb  www.castelldefelscultura.org 

 Adreces electr niques: cultura@castelldefels.org 

 Horari: de dilluns a divendres de 10h a 14 h atenció presencial. Important: Cal concertar 

cita prèvia. 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsables tècnics:  

o  ap de secció   oan Lluïs Amigó 

o Cap Unitat: Chelo Castro 

o   cnics  Rosa Beltrán, Paco  vila i Meritxell Serveto. 

Serveis que us oferim9  

Gestió dels serveis culturals estables i d’equipaments culturals 

 Teatre Plaza  

o Lloguer de l’espai de representació del Teatre Plaza per activitat de caire cultural, 

artístic , educatiu i cívic 

o Reserva de les sales d’assaig del Teatre Plaza, per activitats de caire cultural, artístic, 

educatiu i cívic.  

 Escola Municipal de Dansa 

 Biblioteca Ramon Fernàndez  urado 

 Biblioteca a la platja 

 Casal de Cultura  

o Sol·licitud de reserva d’espais al Casal de Cultura 

 Agrupació de Cultura Popular 

Suport i  oment de l’associacionisme cultural 

 Suport econòmic i col·laboració amb les entitats culturals per a projectes culturals segons les 

bases de la convocatòria establerta. 

 Servei d’assessorament tècnic a les entitats. 

 Cessió de locals per a activitats culturals. 

 Suport logístic a les entitats i associacions en l’organització de les activitats festives. 

 rogramació d’activitats de di usió cultural 

 Programació estable de teatre distribuïda en dos semestres. 

 Programació estable de cinema d’autor en versió original. 

 Programació estable de música. 

 Exposicions a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca i al Teatre Plaza. 

                                                           
9
 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc 

de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

https://castelldefelscultura.org/
mailto:cultura@castelldefels.org
mailto:jordi.maresma@castelldefels.org
mailto:Chelo.Castro@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=788
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=788
https://castelldefelscultura.org/tramits_serveis/reserva-de-les-sales-dassaig-del-teatre-plaza-per-activitats-de-caire-cultural-artistic-educatiu-i-civic/
https://castelldefelscultura.org/tramits_serveis/reserva-de-les-sales-dassaig-del-teatre-plaza-per-activitats-de-caire-cultural-artistic-educatiu-i-civic/
http://www.dansacastelldefels.org/
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=291
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 Programa Acosta’t a la cultura. Cursos, conferències, tallers i rutes. 

 Programació de Sant  ordi. 

Suport a altres programes 

 Programa Viu el Parc. Té l’objectiu de donar a conèixer el parc del Garraf i es realitza 

conjuntament amb els municipis que l’envolten. 

 Programació de teatre infantil i familiar. 

 Mostra ”El Documental del mes” 

 ecerca i di usió del patrimoni cultural de la ciutat 

 Col·lecció bibliogràfica d’història local. 

 Suport a la investigació i difusió del patrimoni cultural. 

 Castelldefels E-books. 

Publicacions 

 Premsa escrita: 

Butlletí cultural “Sortim” (publicat a la revista El Castell) 

 Publicacions digitals:  

o Newsletter (subscripcions electròniques) de l’Àrea de Cultura: https://us7.list-

manage.com/subscribe?u=ba89c2537ed3f410f216cef89&id=cecf1d8c13 

– Relació d’activitats culturals i festives: enviament setmanal amb la programació de les 

activitats culturals i festives de la setmana. Inclou descripció, imatge i enllaç web de les 

activitats. 

– Newsletter Acosta’t a la Cultura: enviament un cop a l’inici del semestre amb la 

programació de cursos i tallers. 

– Newsletter Teatre Plaza: enviament un cop al semestre amb la programació de teatre, 

música i dansa del Teatre Plaza. 

o Xarxes Socials 

–  Facebook: https://www.facebook.com/pg/CastelldefelsCultura 

–  Twitter: https://twitter.com/cdfcultura 

–  Instagram: https://www.instagram.com/castelldefelscultura/ 

–  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoYn5vlKQjm-2z1MyA6ALxQ 

A què ens comprometem  

 A donar informació del nostre àmbit de forma presencial (amb cita prèvia), i per correu 

electrònic amb menys de 48 hores hàbils. 

 A mantenir actualitzada la informació de la programació cultural a la web municipal, així com les 

subscripcions electròniques a les xarxes socials. 

https://castelldefelscultura.org/publicacions/
https://us7.list-manage.com/subscribe?u=ba89c2537ed3f410f216cef89&id=cecf1d8c13
https://us7.list-manage.com/subscribe?u=ba89c2537ed3f410f216cef89&id=cecf1d8c13
https://www.facebook.com/pg/CastelldefelsCultura
https://twitter.com/cdfcultura
https://www.instagram.com/castelldefelscultura/
https://www.youtube.com/channel/UCoYn5vlKQjm-2z1MyA6ALxQ
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 A enviar Newsletter (subscripcions electròniques: relació d’activitats, Teatre Plaza, Acosta’t a la 

Cultura). 

 A garantir la informació de manera anticipada als mitjans de comunicació. 

 A dissenyar i executar la programació cultural en dos semestres (teatre, música, exposicions, 

cinema, cursos, conferències, tallers, etc.). 

 A cedir gratuïtament els recursos disponibles a les associacions culturals inscrites al Registre 

Municipal, sempre que es realitzi amb l’antelació prevista i en funció de la disponibilitat. 

 A mantenir i potenciar espais de comunicació a les diferents Comissions com a fòrum d’opinió 

de les programacions culturals, amb un mínim d’una convocatòria anual. 

 A establir convenis de col·laboració amb entitats per promoure les activitats del teixit 

associatiu. 

 A obrir una convocatòria anual per a la subvenció de projectes d’entitats i associacions de caire 

cultural. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre anual d’activitats realitzades (obres de teatre, concerts, exposicions, conferències, 

cursos, tallers, etc.). 

 Percentatge d’ocupació dels espais (anual). 

 Variació anual del nombre de subscripcions electròniques: Acosta’t a la Cultura, Teatre Plaza, 

Relació d’activitats. 

 Percentatge d’entitats culturals subvencionades respecte al total de subvencions sol·licitades a 

l’Àrea de Cultura i Festes 

 Percentatge d’ocupació en les programacions culturals. 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i 

les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i 

les accions correctores consegüents realitzades (anual). 

 Indicadors Cultura  

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

http://www.castelldefels.org/a_Arees/cultura/file/Indicadors%20carta%20serveis%20cultura%202017.pdf
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 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de serveis de l’Escola de Dansa 

 
Presentació 

Els nostre servei té per objectiu proporcionar la formació de base per a la pràctica de la dansa, 
aportant-hi un servei educatiu i formatiu de qualitat per fomentar el gust per aquesta activitat 
artística.  

Som una escola autoritzada per la Generalitat de Catalunya. El nostre professorat té la titulació 
oficial o especialitat en dansa i  l’acreditació de la capacitat pedagògica per atendre la diversitat 
d'edats i nivells que formen l'alumnat de l'escola. 

 

On som i com contactar amb nosaltres 

 

 Activitat: Escola de Dansa 

 Adreça: Avinguda 300, número 25 08860 – Castelldefels 

 Telèfon: 93 634 20 33 

 Pàgina web: www.dansacastelldefels.org 

 Correu-e: escoladansa@castelldefels.org 

 Horaris:  
De setembre a juny: 
Horari de Secretaria: dilluns a divendres de 15'00 a 21:30 
Horari d'Atenció al Públic: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 

 Classes: des de les 15.30 fins a les 22.45 hores 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
http://www.dansacastelldefels.org/
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 Juliol: de 9.00 a 14.30 (obert les dues primeres setmanes de juliol) 

 Agost: tancat per vacances 

 Equipaments: 

 
Aules a l'Escola de Dansa (Avinguda 300, 25) 
Aules d'assaig al Teatre Plaza (Plaça de l'Estació, 4) 
 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsable tècnic: Joan Lluis Amigó 

 Directora: Inmaculada Martínez  
 
 
Serveis que us oferim10 

CURSOS     EDAT    DIES/SETMANA 
Llenguatge musical   4 anys     1 
Iniciació a la dansa   De 5 a 7 anys    2 
Dansa Creativa   De 8 a 13 anys    2 
Dansa Clàssica    De 8 a 25 anys   2 o 3 segons nivell 
Dansa Modern-Jazz   De 13 a 25 anys   2 
Dansa Contemporània  De 13 a 25 anys   2 
Dansa Espanyola   De 8 a 25 anys   1 o 2 segons el nivell 
Hip hop - Funky   De 9-25 anys    2 
Dansa Jazz adults   De 25 anys en endavant  2 
Dansa contemporània adults  De 25 anys endavant   2 
Dansa clàssica adults   De 25 anys en endavant  1 o 2 dies 
Dansa espanyola adults  De 25 anys en endavant  2 
Hip hop- Funky Adults  De 25 anys en endavant  1 o 2 dies 
Dinàmica Corporal i Dansa adults De 25 anys en endavant  1 o 2 dies 
 
A què ens comprometem 

 A fomentar des de la infància l’interès envers la dansa i a atendre l'àmplia demanda social 
de cultura artística pràctica. 

 

 A procurar una formació integral que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt 
de la dansa adequant la programació als interessos, la dedicació i el ritme de l’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 

 A oferir una programació estable i continuada de formació en dansa per a l'alumnat de 4 a 
25 anys. 
 

 A contribuir en la formació de l'alumnat de l'escola que vol accedir als estudis professionals 
artístics (assessorament i ampliació de les hores lectives) 

 

 A oferir una programació de dansa per a persones adultes, d'acord amb les  tècniques que 
ofereix l'escola, les preferències de l'alumnat i les demandes de la ciutadania.  

 

                                                           
10

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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Com mesurem els nostres compromisos  

 Nombre d'alumnes matriculats per curs. 

 Nombre d'alumnes per edats. 

 Nombre d'altes durant el curs. 

 Nombre de baixes durant el curs 

 Nombre de noves activitats que s'incorporen a l'escola durant el curs 

 Nombre d'activitats que organitza o en les que participa l'escola 

 Relació dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora 
de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual). 

 Relació de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions 
correctores consegüents realitzades (per curs) 

 Indicadors Escola Dansa  

*Els indicadors s’avaluaran a tancament de curs. 
 
Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

 

 

 

Carta de Serveis d’Esports  

 
Presentació  

La Secció d'esports té com a objectius garantir l'accés a l'esport i a la pràctica d'activitat física, 
a  totes les persones que hi estiguin interessades, independentment de la seva edat, sexe o condició 
física. En aquest sentit és prioritari l'ajut a la promoció esportiva, entès com el suport envers els 
clubs i entitats esportives, l'esport escolar i el foment d'activitats esportives de lleure. 

Així mateix, entenem l'esport com a un valor en dos sentits: 

 pel foment de la salut, la qualitat de vida, la integració i l'oci actiu a Castelldefels  
 per a la promoció de la economia de la ciutat,  afavorint el potencial turístic de l'esport 

i la seva aportació al sector. 

On som i com contactar  

 Activitat: web municipal 

 Adreça: C/Castanyer s/n (Complex Esportiu Can Roca)  

 Telèfon: 936 641 054 

 Pàgina Web: www.castelldefelsfemesport.com  

 Correu-e: esports@castelldefels.org  

 Horari  

Horari d'atenció a l'usuari 

• De dilluns a divendres de 9h a 13:30h 

• De dilluns a divendres de 16h a 19h 

Tancat: 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener i dilluns de Pasqua/ dies 24 i 31 de 
desembre 

Horari d'administració 

De dilluns a divendres, de 9 a 15h 

L'horari d'atenció a les entitats:  

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h  

tardes: dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h 

 Descripció: És l'àrea d'actuació municipal que té com a objectius garantir l'accés a 
l'esport i a la pràctica d'activitat física, a  totes les persones que hi estiguin 
interessades. 

http://www.castelldefelsfemesport.com/
mailto:esports@castelldefels.org
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 Responsable polític: Fernando Cerpa 

 Responsable tècnic: Albert Garcia 

 

Serveis que us oferim11  

Servei de suport a clubs i entitats 

L’objectiu d’aquest servei és col·laborar amb clubs i entitats en la seva tasca de promoció de 

l’esport, ja sigui des d’una vessant formativa, competitiva o de foment de l’oci actiu. +informació 

 Cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals, per a entrenaments i competicions. 

 Convocatòria anual de subvencions, per tal d’afavorir la promoció d’activitats esportives i la 

realització d’actes rellevants. 

 Suport logístic  en l’organització d’esdeveniments amb els materials disponibles i col·laboració 

en la difusió de l’activitat. 

 Assessorament; en qüestions legals i de formació i millora tècnica. 

Servei d’activitats 

Servei que té com a objectiu facilitar a la ciutadania l’accés als equipaments esportius i als diferents 

programes de promoció de l’esport . 

Programa d’abonats o usuaris puntuals per accedir a fer un ús lliure de les piscines i sales de fitness 

de les instal·lacions esportives municipals. 

Programes esportius. Anualment i coincidint amb el calendari escolar s’oferten una sèrie d’activitats 

dirigides aquàtiques i en sala, per tal de donar resposta a la demanda dels diferents segments de la 

població. 

Programes esportius d’estiu adreçats a diferents casals i activitats per als nois i noies de 5 a 15 anys. 

Activitats puntuals. Al llarg de l’any s’oferten una sèrie d’activitats esportives, de promoció de 

l’esport; Festa de la bici, Pujada al Castell… etc. 

 

Servei d’esdeveniments i turisme esportiu 

Servei té com a objectiu la promoció de la imatge de la ciutat i la generació d’activitat econòmica 

per mitjà de l’organització d’esdeveniments i el foment de la presència de grups esportius a la 

nostra ciutat. Així mateix, aquest servei forma part també del Pla d’internacionalització de la ciutat. 

Turisme esportiu. La certificació de Destinació de Turisme Esportiu l’atorga la Generalitat als 

municipis de Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis d’alta qualitat per a la pràctica de 

l’esport. Donem facilitats i col·laborem amb els grups d’esportistes d’elit i d’aficionats per a l’ús dels 

equipaments esportius. 

                                                           
11

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.entitatscastelldefels.cat/
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Beach Games. És una actuació que busca fomentar l’organització d’esdeveniments i activitats a la 

platja, per tal de contribuir a que la ciutat sigui un centre de referència del sud d’Europa en 

l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments. 

Suport a l’organització d’esdeveniments. Des de l’Ajuntament es dona suport i es col·labora amb els 

operadors privats en l’organització d’esdeveniments. 

 

Servei de l’esport escolar 

Aquest servei té com a objectiu la promoció i el desenvolupament d’activitats i programes 

esportius, entre la població escolar de la ciutat. 

 Elaboració del programa anual d’activitats amb la col·laboració dels responsables dels centres 

educatius per a tal de cobrir les necessitats dels centres. 

 Coordinació de les activitats dels centres i entitats participants en les diferents activitats. 

 Convocatòria de subvencions  per a la promoció esportiva. 

A què ens comprometem  

 Promoure l'esport de base així com les pràctiques esportives i recreatives de caràcter 
amateur a la població de Castelldefels. . 

 Afavorir i donar suport a les associacions i entitats esportives de Castelldefels, 
mitjançant l'atorgament de subvencions. 

 Potenciar els esports escolars i la natació escolar per iniciar els nens i nenes en el món 
de l'esport. 

 Promoure, mantenir i gestionar les instal·lacions esportives municipals. 
 Facilitar a tothom, principalment a la població de Castelldefels, la utilització preferent 

de les instal·lacions esportives municipals. 
 Organitzar activitats esportives i d'esbarjo a les instal·lacions municipals i zones de la 

via pública. 

Com mesurem el compliment dels nostres compromisos 

 Nombre de cursetistes que han participat a activitats esportives trimestrals-anuals. 
 Nombre de cursetistes que han participat a  activitats esportives estiu. 
 Nombre d'abonaments: individuals, familiars i mensuals. 
 Nombre de participants als diferents esdeveniments esportius. 
 Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de 

qualitat i innovació implantades al servei (anual). 
 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania 

relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual). 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 
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 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de serveis de Festes  

 

Presentació  

Tenim com a objectiu fomentar i organitzar festes populars així com donar suport a les entitats 

culturals i veïnals que organitzen i realitzen activitats lúdiques i festives. 

Les festes populars són un factor que millora la qualitat de vida ja que esdevenen un element de 

socialització, reforcen el sentiment de pertinença i d’identitat col·lectiva, afavoreixen la cohesió i la 

vertebració social i ens permeten fomentar el sentit lúdic de la vida. 

Tots aquests elements són importants per desenvolupar l’esperit cívic i el compromís del ciutadà 

respecte dels altres ciutadans i envers l’espai públic col·lectiu que és la ciutat. 

On som i com contactar  

 Activitat: Festes- Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado 

 Adreça: Carrer del Bisbe Urquinaona 19-21 (2a planta) 08860 – Castelldefels 

 Telèfon: 93 665 11 50 – Extensió: 1373 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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 Fax  

 Pàgina Web  

 Correu-e: cultura@castelldefels.org   

 Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h atenció presencial (és important concertar 

cita prèvia) 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsable tècnic 

o Cap de secció:  oan Lluís Amigó 

o Cap d’Unitat: Chelo Castro 

o Tècnics: Paco Avila, Rosa Beltrán i Meritxell Serveto. 

Podeu obtenir més informació dels nostres tràmits i serveis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 

Serveis que us oferim12  

 

Suport i  oment de l’associacionisme 

 Suport a les activitats de la Comissió de Festes impulsant la realització d’activitats festives. 

 Suport econòmic i col·laboració amb les entitats festives, mitjançant la convocatòria anual de 

subvencions. 

 Cessió de locals per a activitats festives a entitats i associacions inscrites en el Registre d’entitats 

de Castelldefels. 

 Assessorament tècnic a les associacions i entitats. 

 rganit ació  suport i coordinació de  estes 

 Programació conjunta amb la Comissió de festes dels actes del calendari festiu. 

 Difusió del calendari festiu a través dels mitjans de comunicació (la web, larevista El Castell, les 

subscripcions electròniques, les xarxes socials i la ràdio). 

 Col·laboració amb les altres entitats de la ciutat i Associacions de Veïns delmunicipi per a la 

celebració d’esdeveniments festius (festes de barri, etc). 

 Organització de la Festa de Reis 

 Organització de la Festa de Carnaval 

 Organització de l’Aplec de Bruguers 

 Organització de les Festes del Mar 

 Organització de la Festa Major d’Estiu 

 Organització de la Castanyada 

 Organització de la Festa Major d’ ivern 

 Coorganització, amb les entitats, de les Festes de Barri 

A què ens comprometem  

                                                           
12

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

mailto:cultura@castelldefels.org
mailto:jordi.maresma@castelldefels.org
mailto:JoanLluis.Amigo@castelldefels.org
https://castelldefelscultura.org/tramits_serveis/carta-de-serveis-festes/Chelo.Castro@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1720
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 A donar informació, amb cita prèvia, de forma presencial i per correu electrònic, en menys de 

48 hores hàbils. 

 A fer arribar a la ciutadania la informació festiva de la ciutat. 

 A gestionar en funció de la disponibilitat, els espais per a la realització d’activitats per part de les 

associacions i entitats inscrites al registre de l’Ajuntament,. 

 A mantenir un mínim de dues sessions anuals amb la Comissió de Festes per a la realització de 

la programació festiva. 

 A gestionar una convocatòria anual per a la subvenció de projectes d’entitats i associacions de 

caire festiu. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre d’activitats realitzades anualment. 

 Afluència de públic respecte al públic previst (anual). 

 Nombre de publicacions trimestrals . 

 Nombre de sessions amb la Comissió de Festes. 

 Nombre d’entitats participants a la Comissió de Festes en relació amb el nombre d’entitats 

convocades. 

 Percentatge d’entitats festives subvencionades respecte al total d’entitats sol·licitants de 

subvencions. 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i 

les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i 

les accions correctores consegüents realitzades (anual). 

  Indicadors Festes  

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

https://www.castelldefels.org/a_Arees/cultura/file/Indicadors%20carta%20serveis%20festes%202017.pdf
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 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de Serveis de Gent Gran 

 
Presentació  

El nostre objectiu és promoure la participació del col·lectiu de la gent gran en la societat, tot 

assegurant-nos que gaudeixen del major benestar possible, tant en l'àmbit personal com social. 

Treballem diversos àmbits per tal de  millorar la qualitat de vida de la gent gran del municipi, amb 

les eines adequades i el treball amb altres àrees, per evitar situacions de risc, com ara l'aïllament 

social, la dependència econòmica o el deteriorament de la salut. 

  

On som i com contactar amb nosaltres 

 Activitat: Centre Municipal Frederic Mompou 

 Adreça: Plaça de Joan XXIII, 8, 08860 – Castelldefels 

 Telèfon: 93.636.41.44 

 Fax: 93.635.27.55 

 Pàgina Web: www.castelldefels.org/gentgran  

 Correu-e:  frederic.mompou@castelldefels.org 

 Horari:   

o Com a conseqüència de la crisi sanitària els horaris podran patir modificacions: 

 Juny fins a finals de agost només s’obrirà de dilluns a divendres de 9 a 

22 h.  (dissabte, diumenge i festius tancat) 

 Setembre i octubre, s’obrirà també el dissabte de 9’30 a 14 i de 16 a 

21’30 h.  

 Responsable polític: Fernando Cerpa 

 Responsable tècnic: Antonio Gómez/ Josep Ribes 

 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
http://www.castelldefels.org/gentgran
mailto:frederic.mompou@castelldefels.org
mailto:fernando.cerpa@castelldefels.org
mailto:Antonio.Gomez@castelldefels.org
mailto:Josep.Ribes@castelldefels.org
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Serveis que us oferim13  

 Servei d'Informació i orientació per a la Gent Gran. Oberta al Centre Municipal 

Frederic Mompou en dies laborables, en horari de matins. Informació sobre l'oferta de 

serveis i activitats per a la gent gran.   

 Cessió i/o lloguer d'espais a les entitats, al Centre Municipal Frederic Mompou, 

segons ordenances municipals vigents. 

 Casals de la Gent Gran Espais de trobada, d'accés lliure, on la gent gran pot gaudir de 

sala de jocs de taula, sala de televisió, billar, biblioteca, sala de reunions, sala 

polivalent, aula de tallers i de cursos i despatx per a les entitats. 

 Programa Integral d'Activitats Salut i Diversió: Té com a finalitat aconseguir una 

millora física, psicològica i mental de la gent gran. Consta de diverses activitats físiques 

interrelacionades (passeig, aeròbic, gimnàstica, sardanes, petanca, taller de memòria, 

etc.), activitats de promoció cultural i de prevenció (tallers, xerrades, actes 

tradicionals, etc). També es promou la convivència, la integració i les relacions 

personals entre el col·lectiu. +informació 

 Organització d'activitats culturals: Les associacions de Gent Gran participen en els 

Consells on s'organitzen els diferents actes culturals i festius del territori: Carnestoltes, 

Nadal, Reis, Festes Majors, Sant Jordi, Sant Joan, Festes del Mar, Marxa per 

l'envelliment actiu, etc. 

 In ormació i assessorament sobre el carnet de transport “ arnet  osa”  Assessorem i 

facilitem la tramitació del carnet de l'àrea metropolitana de transport per a la gent 

gran. +informació 

 Cursos de Natació recreativa: En col·laboració amb l'àrea d'Esports, promovem el 

manteniment físic a través de la natació. Poden accedir a aquests cursos les persones 

de més de 60 anys. 

 Suport al Programa de Turisme Social per a Gent Gran: Oferir la possibilitat de 

subvencionar a persones amb dificultats econòmiques, per a que puguin gaudir del 

Programa “Turismo Social para Mayores” impulsat per l'IMSERSO. +informació 

 Organització de les Jornades de la gent gran: Jornades culturals i festives organitzades 

pel Consell Municipal de la Gent Gran de la ciutat, amb el suport tècnic de 

l'Ajuntament. Durant les jornades la gent gran pot gaudir d'exposicions, xerrades, 

espectacles, sortides i actes diversos. +informació 

 Aula d'Informàtica Ciber-Gran i Ciber-Obert: Espai equipat amb la infraestructura 

necessària per fer cursos d'informàtica, accedir a la navegació per Internet i fer 

pràctiques d'ordinador. 

 Programa d'excursions: Visites guiades d'un dia a diversos indrets de Catalunya, 

organitzades conjuntament amb l'Associació Casal Rafael Casanova. +informació 

 Ball: Col·laborem amb l'Associació Casal Rafael Casanova en la celebració del ball de la 

gent gran de la ciutat. 

 Escola d'estiu del Programa Salut i Diversió: Complement al programa de Salut i 

Diversió abans de les vacances d'estiu, amb activitat de jornada intensiva bàsicament 

a l'aire lliure. 

                                                           
13

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=855
http://www.castelldefels.org/ca/serveis_GentGran.asp?traid=671
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=103
http://www.castelldefels.org/ca/serveis_GentGran.asp?traid=105
http://www.castelldefels.org/ca/serveis_GentGran.asp?traid=278
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 Suport a les Entitats de Gent Gran de la ciutat. Impuls a l'associacionisme, amb les 

eines necessàries per al desenvolupament de les entitats que treballen amb la gent 

gran i per a la gent gran. S'ofereix orientació jurídica, administrativa i 

social.  +informació 

A què ens comprometem  

 A donar informació sempre actualitzada de les activitats programades: a la web 

municipal, al tauler d'anuncis del centre Frederic Mompou, presencialment  i 

telefònicament de manera immediata, i per correu electrònic en el termini de dos dies 

com a màxim. 

 A cedir espais de trobada al Centre Frederic Mompou a les associacions de la ciutat. 

 A garantir aproximadament 65 places anuals als cursos de natació recreativa. 

 A organitzar cursos gratuïts d'informàtica per a la gent gran. 

 A assegurar la realització de cursos, tallers i activitats dirigides al col·lectiu de la gent 

gran. 

 A cedir les nostres instal·lacions per als balls de saló, els diumenges i diversos festius a 

l'any. 

 A potenciar la participació de les persones grans a la web de la Gent Gran. 

 Informar i ajudar a la tramitació de subvencions per al programa “Turismo Social para 

mayores”. 

 A facilitar la  informació per l’obtenció del carnet de transport metropolità. 

 A garantir el bon funcionament d'un espai informàtic i d'accés gratuït a Internet per a 

la gent gran. 

 A mantenir i potenciar el Consell de la Gent Gran com a eina de participació ciutadana, 

i  a organitzar com a mínim 2 sessions anuals del Consell de la Gent Gran. 

 A garantir un mínim de 9 excursions anuals amb un màxim de 120 places per excursió. 

 A garantir l'accés al Programa de Salut i Diversió a un mínim de 500 participants. 

 A facilitar un espai de trobada a l'escola d'estiu el mes de juliol per a un mínim  de 80 

persones. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre de persones assistents a les activitats que s'organitzen  des del Programa de 

Salut i Diversió. 

 Nombre d'inscripcions subvencionades als cursos de natació. 

 Nombre de cursos d'informàtica i persones assistents per curs. 

 Nombre d'altres cursos, tallers i activitats organitzats al Mompou per a la gent gran i 

nombre de persones assistents. 

 Nombre d'aportacions que han fet arribar persones grans per incloure-les a la web. 

 Nombre de persones que utilitzen els ordinadors de l'aula Ciber-Gran d'accés lliure 

 Nombre de persones que participen als balls de saló dels diumenges i  festius 

 Nombre d'excursions anuals i places ocupades per excursió. 

 Nombre de persones subvencionades al Programa de “Turismo Social para 

mayores”  respecte al  nombre  de persones que ho sol·licita (anual). 

http://www.castelldefels.org/ca/menu.asp?id=1064&titol=n
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 Nombre de reunions del Consell de la Gent Gran. 

 Resultats d'enquestes de mesura de la satisfacció d'usuaris/es de les activitats de gent 

gran. 

 Resultats d'enquestes sobre activitats del casal de la gent gran del Centre Frederic 

Mompou. 

 Resultats d'enquestes de satisfacció i millora dels usuaris/es del Programa Salut i 

Diversió. 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al 

servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives 

al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual). 

 Indicadors Gent Gran  

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 



 

49 
 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

 

Carta de Serveis d’Inspecció 

 

Presentació 

La Unitat d'Inspecció vetlla pel compliment de la normativa vigent i, especialment, pel 

desenvolupament i aplicació de les ordenances municipals.  

Per aconseguir-ho realitzem actuacions que contribueixen a la detecció i disminució d’infraccions de 

la normativa, mitjançant inspeccions d’ofici, requeriments de les Àrees clients, o realitzant 

campanyes preventives en determinats sectors de risc, tant sanitari com de consum, així com el 

control del compliment de les concessions administratives (llicències d’obres, ocupacions de la via 

pública, etc.) 

També facilitem informació i suport  tècnic a les persones  que volen  iniciar una activitat i adequar-

la a la normativa vigent, i realitzem  controls periòdics d'aquestes activitats.  

On som i com contactar amb nosaltres 

 Adreça: Masia de Can Vinader, carretera de la Sentiu núm. 15, 1a planta 

 Unitat d’Inspecció 08860 – Castelldefels     

 Telèfon: 93 665 11 50 - Extensió 1214 

 Horari: de 8.30 a 15.00 hores 

 Adreça  electrònica:  inspeccio@castelldefels.org 

 Responsable polític: Fernando Cerpa 

 Responsable tècnic: Andrés Lasheras 

Serveis que us oferim14  

 Inspeccions de caràcter previ al començament d’una activitat.  

 Accions inspectores d’obres, d’activitats,  de disciplina urbanística, de llicencies,  sanitàries, 

de consum, etc,  a  requeriment de les Àrees clients, a instància de part o d’ofici. 

 Inspeccions de seguiment de les activitats en curs. 

 Accions preventives i de control en qualsevol sector del comerç i de la societat en general. 

 Assessorament tècnic a les persones titulars de noves activitats. 

 Informes sanitaris sobre projecte per a les noves activitats. 

                                                           
14

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
mailto:inspeccio@castelldefels.org


 

50 
 

 Elaboració de protocols d’actuació per al desenvolupament de la normativa a aplicar en 

cada cas. 

 Lliurament de fulls de reclamacions i de cartells de consum a les persones titulars 

d’establiments i activitats. 

 Col·laboració amb la detecció de deficiències i/o anomalies en el mobiliari urbà, via pública i 

zones verdes. 

 Elaboració i manteniment de les bases de dades dels diferents tipus de comerços i activitats 

del municipi. 

 Control de llicències administratives al mercat setmanal. 

 Recollida de mostres durant la realització d’inspeccions. 

 Immobilitzacions i comís de productes. 

 Precintes d’activitats.  

 

A què ens comprometem 

 A donar resposta a les sol·licituds d’inspecció en menys temps del que estrictament marca 

la llei, actualment 10 dies, i intentar reduir-lo any rere any. 

 A simplificar els tràmits d’inspecció que han de realitzar les persones que inicien activitats, 

unificant en la majoria dels casos les inspeccions sanitàries i de consum amb les inspeccions 

d’instal·lacions. 

 A orientar a les persones que volen iniciar una activitat, sobre les normatives que han de 

complir i els condicionaments i requeriments físics del local. 

 A realitzar inspeccions per assegurar el compliment de la normativa i les ordenances 

municipals per part d’empreses i particulars. 

 A realitzar les inspeccions necessàries en virtut de denúncies fetes per la ciutadania. 

 A promoure i coordinar les diferents campanyes preventives al municipi.  

 A planificar objectius anuals de millora. 

  

Com mesurem els nostres compromisos 

 Percentatge d’inspeccions realitzades abans del termini de sis dies, des de la seva recepció 

a la Unitat (mensual). 

 Nombre d'inspeccions realitzades per campanyes preventives (mensual). 

 Nombre d'inspeccions realitzades a petició de les Àrees clients i/o de la ciutadania 

(mensual). 

 Nombre d’inspeccions realitzades d’ofici per detecció d’irregularitats, incompliments o 

infraccions de la normativa (mensual).  

 Nombre total d’inspeccions realitzades (mensual). 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei 

(anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 

servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual). 

 Indicadors Inspecció 
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Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

Carta de serveis de Joventut 

 

Presentació 

Gestionem els serveis i els recursos adreçats al jovent de la ciutat. Entenem la joventut com un 

període que s'inicia amb la pubertat i que finalitza amb l'assoliment de l'autonomia personal del 

jovent, una transició que oscil·la entre els 12 i els 30 anys. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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El nostre objectiu és garantir l'accés de la gent jove als múltiples recursos presents en el  seu 

entorn, promovent-hi la participació en la societat de la qual formen part, per tal que puguin 

escollir i construir en llibertat i igualtat d'oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu, a la mida 

dels seus interessos i prioritats, i que generin al mateix temps eines que puguin utilitzar 

directament en la recerca de solucions per als seus problemes i mancances. 

On som i com contactar  

 Activitat: Joventut- Biblioteca Ramon Fernández Jurado 

 Adreça: Carrer del Bisbe Urquinaona 29-21- 2a planta, 08860 Castelldefels 

 Telèfon: 936 651 150 - Extensió: 1376 

 Pàgina Web: http://www.jovesdecastelldefels.cat/ 

 Correu-e: jovesdecastelldefels@castelldefels.org 

 Horaris: De dilluns a divendres de 10 a 15 hores (amb cita prèvia) 

 Responsable polític: Clara Quirante 

 Responsable Tècnic:  
o  ap  d’ Unitat  Chelo Castro 
o Tècnic de Joventut: José Luís Carol 

 

Punt d’In ormació Juvenil 

Casal de Joves del Centre Frederic Mompou 

Plaça Joan XXIII, s/n, 1a planta 

08860 Castelldefels 

Telèfon: : 671 04 54 80 

 

Podeu obtenir la majoria d’informació i realitzar els tràmits dels nostres serveis a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC) 

 

Serveis que us oferim15  

 

CASAL DE JOVES 

Espai de trobada i referència de les  persones joves de la ciutat. S’hi pot trobar sales d'estudi, sales 

de reunions, bucs d'assaig musical, ludoteca, espai de projeccions, espai d'ordinadors, espai 

d’exposicions, espai Wi-Fi, tallers i cursos de formació. 

PUNT D'INFORMACIÓ 

Ofereix eines informatives, comunicatives, d'orientació i d'acompanyament per tal que el jovent 

rebi suport en els camps que determinen les seves condicions de vida i emancipació (ensenyament i 

formació, treball, associacionisme i participació, lleure, vacances i estades, carnets per al jovent, 

etc.).  

CIBERCAST 

Té  l’objectiu d’afavorir la divulgació de les noves tecnologies de la informació. S'hi ofereixen cursos 

d'alfabetització digital, sales de navegació, formació, estudi i espai Wi-Fi. 

Suport i foment de l'associacionisme juvenil 

                                                           
15

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.jovesdecastelldefels.cat/
mailto:jovesdecastelldefels@castelldefels.org
mailto:Chelo.Castro@castelldefels.org
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• Servei d'assessorament tècnic a les entitats (Casal de  oves).  

• Cessió de sales del Casal de  oves. 

• Suport econòmic a les entitats juvenils mitjançant la convocatòria anual de subvencions per a 

projectes juvenils, segons les bases de la convocatòria. 

• Ajuda i col·laboració en el desenvolupament de les activitats que duen a terme les entitats 

juvenils. 

Suport i promoció de l'art jove 

• Suport a la formació i a l’aprenentatge musical del jovent, posant al seu abast bucs d'assaig i 

tallers de música.  

• Programació d'activitats de difusió cultural (exposicions, concerts, festivals...) d'artistes joves 

locals.  

Suport del lleure i formació 

• Programació de formació de monitors i monitores de lleure.  

• Suport econòmic segons el protocol de la campanya d’ajuda als Casals d’Estiu per a la participació 

de les famílies. 

Serveis de dinamització i assessorament al jovent  en els centres d'educació secundària 

mitjançant el programa Enganxa’t a la  iutat 

• Campanyes d'informació de temes d'interès juvenil.  

• Xerrades i sessions formatives en horaris de tutoria.  

•  ornades i trobades de formació amb l'objectiu de fomentar la participació.  

 

Pla local de Joventut 

• Revisió anual de la diagnosi de la realitat juvenil. 

• Orientació, planificació i ordenació de polítiques de joventut a partir de les necessitats 

detectades. 

Altres programes 

• Tallers d'educació per a la salut  

•  oci  ove 

• Pla Educatiu Entorn 

• On estudiem? Estudia de nit!: aules d’estudi diürnes i nocturnes. 

 

 

A què ens comprometem 

• A fomentar l'associacionisme entre el jovent  de Castelldefels, i a donar-los  suport 
econòmic, assessorament logístic, informatiu i  administratiu. 

• A difondre i impulsar les activitats dels casals d’estiu  de la ciutat mitjançant la Guia de 
Casals  i els ajuts a les famílies per tal de garantir-ne  la funció integradora. 

• A fomentar l'esperit artístic entre el jovent.  
• A fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació entre el jovent.  
• A fomentar els hàbits saludables entre el jovent mitjançant activitats de dinamització, 

exposicions, tallers, xerrades, etc.  

 A  oferir eines informatives, comunicatives, d'orientació i d'acompanyament per tal que el 
jovent rebi suport en els camps que determinen les seves condicions de vida (ensenyament 
i formació, treball, habitatge, associacionisme i participació, lleure, vacances i estades, 
carnets per al jovent, etc.). 
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Com mesurem els nostres compromisos 

• Nombre de persones usuàries dels serveis i canals d'informació   utilitzats respecte al total 
de joves censats al municipi (trimestral). 

• Nombre de cursos, activitats i tallers realitzats i percentatge d'ocupació (trimestral). 
• Nombre de projectes subvencionats d’entitats juvenils de la ciutat (anual). 
• Nombre d’infants beneficiaris dels ajuts per participar als casals d’estiu (anual). 
• Nombre d'activitats de dinamització que fomentin l’esperit artístic del jovent  (trimestral). 
• Nombre d’activitats de dinamització que fomentin l’ús de les tecnologies de la informació i 

comunicació entre el jovent i percentatge d'ocupació (trimestral). 
• Nombre d’activitats de dinamització que fomentin els hàbits saludables en la gent jova i 

percentatge d'ocupació (trimestral). 
• Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei 
(anual). 

• Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 
servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual). 

• Indicadors Joventut 
 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 
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 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

Carta de serveis de Logística 

 

Presentació 

A la Unitat de Logística i Reproduccions donem suport a les àrees municipals pel que fa a la 

logística, notificacions, reproduccions, petit manteniment i proporcionem alguns d’aquests serveis 

de forma puntual a la ciutadania. 

On som i com contactar amb nosaltres 

Ajuntament de Castelldefels 

Plaça de l’Església, 1 - Planta baixa.  

08860 Castelldefels 

Telèfon: 936651150 - Extensió: 1001 i 1002 

Horaris: De dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dimarts i dijous de 16 a 19h 

Correu electrònic:  logistica.reprod@castelldefels.org 

 

Serveis que us oferim16  

• Efectuar l’aprovisionament i la gestió del material d’oficina i d’impremta.  

• Realitzar tasques de copisteria i manipulats (enquadernacions, etc.) 

• Atendre a la ciutadania, donar informació i fer tasques de copisteria quan sigui necessari 

per a la realització de tràmits municipals. 

• Realitzar el control, gestió de reserves i petites tasques de manteniment de la flota de 

vehicles municipals de la casa consistorial (benzina, oli, revisions taller, neteja...) 

• Realitzar les notificacions administratives dintre del municipi. 

• Realitzar les notificacions a centres oficials. 

• Realitzar control dels enviaments per correu postal (adreces, pesos, etc) 

• Entregar el correu diari a l’empresa adjudicatària del servei. 

• Distribuir i traslladar la documentació que es genera a dins l’organització (carpetes, 

expedients, etc). 

• Donar suport logístic a les àrees municipals (muntatge sales per a la celebració de Plens, 

bodes civils en sala de plens i castell, etc). 

                                                           
16

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
mailto:logistica.reprod@castelldefels.org
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• Realitzar el petit manteniment i petites reparacions puntuals dels dos edificis consistorials. 

• Realitzar l’obertura Ajuntament. 

A què ens comprometem 

• A realitzar el petit manteniment i reparacions als dos edificis consistorials en el termini 

màxim de 48 hores des del moment de l’avís per correu electrònic. 

• A efectuar l’aprovisionament i la gestió del material d’oficina i d’impremta al mateix dia 

sempre hi quan el material sol·licitat es trobi en estoc. 

• A realitzar les notificacions dintre del municipi en un temps màxim de 3 dies i amb 2 avisos 

de diferència, tal com estableix la Llei. 

• A realitzar les notificacions a centres oficials fora del municipi un dia a la setmana. 

• A recollir el correu postal a l’Oficina local de Correus diàriament. 

• A recollir, classificar i distribuir diàriament a totes les àrees allò que arriba a través del 

correu postal. 

• A distribuir i traslladar diàriament la documentació que es genera a dins l’organització 

(carpetes, expedients, etc). 

• A donar suport logístic a les àrees municipals amb un termini minin de 24 hores 

• A realitzar les tasques de copisteria i manipulats al mateix dia si la petició arriba en la franja 

horària de 7 a 13 hores. Per comandes de gran volum la feina es farà durant el matí 

següent. 

Com mesurem els nostres compromisos 

• Percentatge d’avisos de petit manteniment atesos dins de termini (48 hores) (mensual). 

• Percentatge de peticions de material que no s’han pogut atendre per manca d’estoc 

(mensual) 

• Percentatge de notificacions locals realitzades dins de termini (mensual). 

• Percentatge de notificacions dins de termini a centres oficials (mensual) 

• Nombre d’incidències amb el correu postal. 

• Nombre de no conformitats amb els proveïdors de material i de serveis (mensual). 

• Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei 

(anual) 

• Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 

servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual) 

• Indicadors Logística 

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 
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Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

 

Carta de serveis Nova Ciutadania i Interculturalitat 

 

Presentació  

Volem fer de Castelldefels una ciutat diversa i intercultural, que defensa els drets humans 

individuals i col·lectius de la seva ciutadania independentment del seu origen. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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La nostra missió és afavorir la inclusió de les persones que arriben al municipi, i la 

convivència intercultural, promoure activitats en aquest sentit adreçades al conjunt de la 

ciutadania i donar suport a les entitats locals que treballen en aquest àmbit.  

 

On som i com contactar  

 Activitat: Nova Ciutadania i Interculturalitat 

 Adreça: Centre Municipal Vista Alegre, C/ Giralda 6 , 3a pta. 08860 Castelldefels 

 Telèfon: 93 665 11 50 Ext. 1061 

 Pàgina Web: www.castelldefels.org/immigracio 

 Correu-e: immigracio@castelldefels.org 

 Horari: de 9:00 a 14:00 hores (atenció presencial amb cita concertada) o en 

altres horaris amb cita concertada 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsable tècnic: Cynthia Delgado 

Serveis que us oferim17  

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT  

 Recepció, acollida i acompanyament posterior a persones nouvingudes. 

 Serveis de Primera Acollida per a persones nouvingudes: Acollida lingüística, 

coneixement del entorn i de la societat catalana i coneixements laborals. 

 Suport a sol·licitants de protecció internacional, d’asil i persones refugiades i 

afavorir una cultura de la benvinguda entre la ciutadania de Castelldefels. 

 Derivació i treball transversal per tal d’incloure les persones nouvingudes en els 

serveis municipals adreçats a tota la ciutadania.    

 

SE VEI D’  IEN A IÓ I ASSESS  AMEN  JU ÍDI   E  A  E S NES ES  ANGE ES 

 Informació, suport, acompanyament i ajut per a la tramitació de la documentació 

necessària per complir els procediments administratius i legals relacionats amb la 

Llei d’estrangeria. 

 

INCLUSIÓ I CREACIÓ DE XARXES  

o Creació de xarxes de relació entre persones de diferents nacionalitats amb l’objectiu 

d’afavorir l’apoderament individual i col·lectiu, així com a generar espais de relació 

entre les persones migrants i la població d’acollida, per tal d’afavorir la cohesió 

social. 

o Derivació i treball transversal per tal d’incloure les persones nouvingudes en els 

serveis municipals adreçats a tota la ciutadania.    

 

                                                           
17

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/cooperacio
mailto:immigracio@castelldefels.org
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SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS 

Serveis adreçats a l'alumnat: 

 Organitzar xerrades i tallers sobre el respecte a la diversitat, la convivència intercultural, 

la prevenció del racisme i la xenofòbia, així com a els delictes d’odi per a tots els centres 

educatius de primària, secundària i de persones adultes.  

Serveis adreçats al professorat:  

 Presentació de material pedagògic de suport a les activitats.  

 Recursos materials i humans per complementar activitats organitzades pels centres: 

jornades, crèdits de síntesi, xerrades i tallers, etc. 

 

SENSIBILITZACIÓ  

 Activitats de sensibilització adreçades a  tota la ciutadania en matèria de convivència 

intercultural, prevenció del racisme i la xenofòbia, així com dels delictes d’odi. 

 

PARTICIPACIÓ 

 Assessorament a les entitats locals sobre convivència intercultural.  

 Suport logístic, tècnic i organitzatiu a les entitats en temes de convivència intercultural.  

 Organització, coordinació i dinamització del Consell Municipal de Convivència Intercultural. 

 

A què ens comprometem 

 A informar, assessorar i acompanyar a persones nouvingudes, sol·licitants de 

protecció internacional, d’asil i persones refugiades de forma presencial (amb cita 

prèvia), telefònica i per correu electrònic . 

 A organitzar un mínim de quatre sessions anuals de coneixement de l’entorn adreçat a 

la població nouvinguda. 

 A realitzar un mínim de 4 formacions anuals per afavorir l’acollida lingüística entre la 

població nouvinguda. 

 A organitzar un mínim de 3 sessions de la taula de llengües per tal de coordinar 

l’oferta formativa en llengües oficials, així com a definir ciucuits de derivació. 

 A facilitar la informació i suport en la tramitació de processos legals en matèria 

d’estrangeria. 

 A realitzar un mínim de 8 trobades anuals per afavorir la interrelació entre persones 

de diferents nacionalitats. 

 A realitzar un mínim de quatre activitats anuals de sensibilització envers la convivència 

intercultural obertes a tota la ciutadania. 

 Assegurar la formulació i la programació d'activitats sobre la convivència intercultural, 

prevenció del racisme i la xenofòbia així com els delictes d’odi adreçades als centres 

educatius de la ciutat, en cada curs escolar.  

 A potenciar un fòrum estable de participació a través del Consell Municipal de 

Convivència Intercultural, amb un mínim de dues convocatòries anuals  

Com mesurem els nostres compromisos 
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 Nombre de persones ateses pel servei de primera acollida i tipologia dels serveis 

prestats. 

 Nombre de participants a les sessions d’acollida i coneixement de l’entorn.  

 Nombre de derivacions al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització de 

la formació de coneixements laborals. 

 Nombre de Certificats de Primera Acollida gestionats amb la Secretaría d’Igualtat, 

Migració i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (SIMC). 

 Nombre de persones ateses en el Servei d’Assessorament jurídic i tipologia dels 

serveis prestats. 

 Grau de satisfacció de les persones participants en les activitats (anual) 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al 

servei (anual).  

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives 

al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).  

 

 Indicadors Nova Ciutadania i Interculturalitat 

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò 
que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 
l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu 
part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el 
funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 
convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals 
que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 
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 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de serveis de l’ ficina d’Atenció Ciutadana 

 

Presentació 

Som un equip de professionals que treballem per facilitar la relació de la ciutadania amb 

l'Ajuntament. Cobrim les seves necessitats d'orientació, informació i resolució de tràmits, a través 

de tots els canals d'atenció: presencial, telefònic i telemàtic, amb el propòsit de fer les gestions 

municipals més ràpides, clares i àgils. 

 

On som i com contactar  

 Activitat: Oficina  d'Atenció Ciutadana 

 Adreça: Ajuntament de Castelldefels, Pl. de l'Església, núm. 1 (planta baixa) 
08860 Castelldefels –Barcelona- 

 Telèfons: 93 665 11 50 i 93 635 25 00 

 Horaris:  
*Com a conseqüència de la crisi sanitària, l’horari d’atenció presencial és:  MATINS: de 
dilluns a divendres: de 10:00 a 14:00, amb cita prèvia (Demanar cita prèvia). 

Els horaris es poden veure modificats en altres casos d’estat d’alarma, i en aquests supòsits 
s’informarà puntualment al web http://www.castelldefels.org/oac.  

 Responsable polític: Lourdes Armengol 

 Responsable tècnica: Lluïsa Vázquez 
 

IMPORTANT: Consulteu si el tràmit i/o servei es pot realitzar telefònicament, telemàticament o per 

la seu electrònica. 

 Si necessiteu atenció presencial, demaneu cita prèvia. 

 

Serveis que us oferim18  

                                                           
18

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
https://citaprevia.castelldefels.org/castelldefels
http://www.castelldefels.org/oac
mailto:lourdes.armengol@castelldefels.org
mailto:Lluisa.Vazquez@castelldefels.org
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 Orientar i informar  la ciutadania dels diferents tràmits, serveis, actes i activitats municipals, 

de forma presencial, telefònica o telemàtica. 

 Registrar l'entrada de documents. 

 Mantenir actualitzat i gestionar el Padró municipal d'habitants:  

o Reclamacions a les llistes del Cens electoral. 

o Certificats d'empadronament: individuals i de convivència. 

o Certificats de dades estadístiques (població, habitatges). 

o Alta o canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants.  

o Volant d'empadronament. 

 Recollir peticions, consultes, suggeriments o queixes i derivar-les a les unitats 

corresponents. 

 Gestionar comunicacions prèvies d'obra. 

 Gestionar les agendes (cita prèvia) de personal tècnic municipal divers, incloent-hi el Centre 

d'Informació per a Treballadores i Treballadors Estrangers, l'Oficina Municipal d'Informació 

al Consumidor (OMIC), Servei d'Informació i Assessorament a les Dones,  i espais per a la 

celebració de matrimonis civils. 

 Vendre entrades de la programació dels diversos espectacles que s'organitzen al Teatre 

Plaza, sala Margarida Xirgu i Castell. 

 Emetre  certificats digitals (idCAT) per facilitar les gestions de la ciutadania amb les 

diferents administracions. L'Ajuntament és Entitat de Registre Col·laboradora de l'Agència 

Catalana de Certificació (CATCert) i disposa de la carpeta ciutadana a la Seu electrònica, a 

través de la qual la ciutadania pot accedir telemàticament a la gestió d'alguns tràmits 

municipals. 

 Informar de la documentació necessària i lliurar els formularis,  per a la sol·licitud del carnet 

rosa de l'EMT per a persones grans o persones amb disminució. 

 Tramitar les ocupacions de la via pública amb sacs i/o contenidors de runa. 

 Informar, comprovar, recollir i registrar les sol·licituds de plaça escolar per a persones 

nouvingudes (educació infantil, primària i secundària). 

 Informar i lliurar formularis en període de preinscripció escolar (educació infantil, primària i 

secundària). 

 Informar, lliurar formularis, comprovar, recollir i registrar les sol·licituds de preinscripció, de 

conformitat amb el calendari establert, als Centres Educatius Municipals de 0 a 3 anys. 

 Informar, lliurar formularis, comprovar, recollir i registrar les sol·licituds de matrícula, de 

conformitat amb el calendari establert, a l'Escola Municipal de Dansa. 

 Realitzar els càlculs previs de plusvàlua en casos de compravenda. 

 Preparar les autoliquidacions de determinats impostos, taxes i preus públics. 

 Formalitzar dipòsits i/o fiances (ingrés i devolució). 

 Col·laborar amb les diferents àrees municipals en actes concrets que requereixen la 

inscripció prèvia, el lliurament d'invitacions, tiquets, obsequis, etc. (Jornades Gent Gran, 

Cursos Acosta't a la Cultura, Jornades de les Dones, Cursos per a Dones, Cursos per a 

Entitats, Casals d'Estiu, Festa Major d'Estiu, Festa Major d'Hivern, Festes del Mar, Cavalcada 

de Reis...). 

A què ens comprometem 

http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=753
http://www.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=727
http://www.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=561
http://www.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=564
http://www.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=273
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=783
http://www.castelldefels.org/ca/queixesisuggeriments.asp
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=889
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=835
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=835
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=791
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=671
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=671
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=148
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=305
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=757
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=604
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=865
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=478
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=105
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=849
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=175
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=449
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1718
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1771
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1829
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=815
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=815
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 A atendre-us de manera diligent i respectuosa i a donar-vos un assessorament personalitzat, 

recollint la vostra opinió a través d'enquestes de satisfacció ciutadana.  

 A mantenir una mitjana de temps d'espera en l'atenció presencial inferior a 10 minuts.    

 A gestionar, ja sigui contestant o derivant al departament que correspongui, les peticions 

rebudes a la web municipal i a les bústies: ajuntament@castelldefels.org, e-

oac@castelldefels.org i oac@castelldefels.org, en un termini màxim de 2 dies hàbils.  

 A fer els tràmits presencials al moment, sempre que es compleixin els requisits establerts per a 

cadascun dels casos.  

Com mesurem els nostres compromisos 

 Índex de valoració del servei: resultat de les enquestes de satisfacció a la ciutadania atesa. 

 Temps mitjà d’espera.  

 Temps mitjà d’atenció.  

 Percentatge de missatges electrònics gestionats fora de termini.  

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

mailto:ajuntament@castelldefels.org
mailto:e-oac@castelldefels.org
mailto:e-oac@castelldefels.org
mailto:oac@castelldefels.org
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Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

Carta de serveis d’ Organització 

 

Presentació 

El nostre objectiu és doble: 

- Garantir el desenvolupament organitzatiu i de les persones necessari per tal que la organització 

compleixi amb la seva missió, impulsant la qualitat, la innovació en els processos de millora. 

- Facilitar la provisió d’eines, mètodes, recursos i serveis de suport al conjunt de l’organització i 

afavorir el desenvolupament humà i organitzatiu amb la finalitat de prestar serveis a la ciutadania, 

amb criteris de transparència i eficàcia i de forma participativa. 

On som i com contactar amb nosaltres  

Ajuntament de Castelldefels  

Departament d’Organització. 

Plaça de l’Església, núm. 1, 4a planta. 

Tel.: 936651150  Extensió: 1401, 1403, 1406, 1420, 1443, 1813. 

Fax.: 936657714 

Horari: 

- Dilluns a divendres de 8 a 15 hores i tardes amb cita prèvia. 

Correu electrònic: organitzacio@castelldefels.org 

 

Serveis que us oferim19  

 Donar suport als processos de canvi de l’organització. 

 Realitzar i aprovar l’organigrama i la relació de llocs de treball. 

 Afavorir la cultura de la Qualitat a l’Ajuntament. Promoure la implementació i al 

manteniment dels models de Qualitat (Sistemes de gestió de qualitat ISO 9001:2015, Cartes 

de Servei, Q de Platja, ISO 13009:2016, etc.) 

 Efectuar el disseny de processos, elaboració i actualització dels procediments i instruccions 

de l’àmbit competencial. 

 Liderar l’execució de l’anàlisi estratègic de serveis. 

 Elaborar i/o encarregar estudis de millores organitzatives. 

                                                           
19

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
mailto:organitzacio@castelldefels.org
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 Afavorir la comunicació i compartir la informació entre els diferents col·lectius de 

l’ajuntament. 

 Promoure, assessorar i si s’escau, executar projectes orientats a la millora i la innovació. 

 Afavorir i fomentar l’intercanvi de coneixements entre el personal de l’ajuntament. 

 Impulsar i assessorar el Projecte d’Administració Electrònica. 

 Planificar, gestionar, avaluar i donar suport en la implementació de la Llei de transparència. 

 Impulsar sistemes de gestió professionalitzats (PAM, Quadres de Comandament, 

Indicadors, Carrera professional, etc.) 

 Efectuar els sistemes de provisió i promoció del personal.  

 Actualitzar al web la informació dels tràmits que ens faciliten àrees. 

 Ampliació i verificació de tràmits a la seu electrònica. 

 Planificar i executar el Pla de formació (dotar els recursos per a la millora de la qualificació 

del personal amb recursos interns i externs). 

 Promoure la formació pràctica dels/les estudiants a l’Ajuntament. 

 Proposar millores i donar suport a les aplicacions informàtiques relacionades amb 

Desenvolupament Organitzatiu. 

 Participar en la negociació col·lectiva amb la representació social.  

 Efectuar la gestió de la reserva de sales de reunions comunes. 

 Realitzar informes pel que fa a indicadors de gestió i dades de població. 

A què ens comprometem 

 Actualitzar l’organigrama i la Relació de llocs de treball anualment. 

 Col·laborar en la revisió anual del contingut de les cartes de serveis.  

 Planificar i organitzar anualment les auditories de seguiment i renovació del sistema de 

gestió de la qualitat. 

 Revisió i actualització dels tràmits web per afavorir aquest sistema documental en les àrees 

certificades.  

 Efectuar la detecció de necessitats formatives a través de sistemes de gestió, com la gestió 

per competències i la carrera professional i donar resposta amb els recursos disponibles. 

 Donar resposta a les peticions de transparència passiva en el termini d’un mes.  

 Assolir el 100% dels indicadors del mapa Infoparticipa anualment. 

 Assegurar la correcta revisió semestral del contingut del Portal de Transparència.  

 

Com mesurem els nostres compromisos 

 % de cartes revisades anualment respecte el total de cartes. 
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 % d’àrees que han passat l’auditoria respecte el total de les àrees certificades.  

 Número de tràmits web revisats per l’adequació als sistemes de Qualitat. 

 Número d’accions formatives dins de la Planificació Formació anual 

 Número d’hores de formació impartides dins de la Planificació Formació anual 

 

 % persones formades derivades dels processos de carrera i avaluació de competències 

(anual)  

 % de peticions de transparència passiva i període mig de resposta.  

 % d’assoliment dels indicadors del mapa Infoparticipa.  

 % d’indicadors assolits per les àrees amb caràcter semestral en el Portal de Transparència. 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei 

(anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 

servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual). 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 
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 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

Carta de serveis de Participació Ciutadana 

 

Presentació 

 

La participació ciutadana és un dels eixos més importants que articulen la nostra societat. Les noves 

formes de democràcia afavoreixen la participació ciutadana  transcendint de la mirada individual, a 

allò que és col·lectiu. 

L’Ajuntament de Castelldefels promou la millora dels canals de participació per fer-los més 

accessibles, oberts i transparents, i fomenta la utilització de mitjans presencials i digitals 

per augmentar la participació als afers de la ciutat, adequant els canals de participació a la pluralitat 

i complexitat de les persones que conviuen a la nostra  ciutat i que en són la  seva riquesa. 

 

Des de l’àrea de Participació Ciutadana també es desenvolupen actuacions adreçades a promoure la 

convivència veïnal, a preservar la cohesió social i reforçar valors de convivència i responsabilitat 

ciutadana. Entenem la participació ciutadana com un valor afegit i diferencial en la gestió publica. 

 

On som i com contactar amb nosaltres 

 Adreça: Carrer Giralda 6, Centre Municipal Vista Alegre  (Barri Vista Alegre) 

 Telèfon: 936 651 150 (ext.2707 i 1402) 

 Fax: 936 657 714  

 Pàgina Web: http://www.castelldefels.org/participacio    

 Correu-e : participacio@castelldefels.org   

 Horari: de 8 a 15 hores (atenció presencial amb cita concertada) 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsable tècnic: Alfonso López 

 
Serveis que us oferim20  

- Foment de la Participació Ciutadana 

o Gestió de les consultes ciutadanes a través de la Plataforma de Participació 
Ciutadana. 

o Assessorament i orientació en matèria de participació a la ciutadania a la 
ciutadania, personal tècnic i polític. 

                                                           
20

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
http://www.castelldefels.org/participacio
mailto:participacio@castelldefels.org
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o Suport i assesorament per generar nous espais i noves formes de participació. 

 Suport i coordinació dels espais de participació territorials 
o Col·laboració amb les regidories de proximitat en la gestió, coordinació  i 

dinamització dels canals de participació ciutadana com ara les audiències de veïnat i 
l’audiència de ciutat. 

 Suport al teixit associatiu 
o Orientar, assessorar i acompanyar a les entitats de nova creació. 
o Organitzar tallers i cursos per afavorir la gestió de les entitats. 
o Donar suport en l’organització d'activitats de promoció i difusió del moviment 

associatiu de la ciutat. 
o Facilitar els recursos disponibles a les entitats veïnals i a la Federació d’Associacions 

Veïnals de Castelldefels, com ara equipaments i subvencions. 

-  unt d’in ormació al voluntariat 
o Assessorar, orientar, fer seguiment i acompanyar a les persones voluntàries a la 

trobada del projecte que més s’ajusti als seus interessos i al coneixement de les 
seves obligacions i drets.  

o Assessorar, orientar, fer seguiment i acompanyar a les entitats i associacions pel 
compliment efectiu de les seves obligacions. 

Posar en contacte a persones inscrites a la borsa de voluntariat amb les diferents 
entitats i associacions municipals. 

- Servei de Mediació Ciutadana 

- La mediació es un procediment pacífic de resolució de conflictes, en el que una tercera 
persona (mediador/a) facilita la comunicació entre les parts del conflicte per tal d’arribar a un bon 
enteniment i millorar la comunicació. Tipologia de conflictes: 

o Mediacions veïnals: conflictes relacionats amb la convivència (sorolls, neteja, usos 
dels espais col·lectius, rotació de càrrecs, morositat, quotes, constitució comunitats 
de veïns i veïnes, etc.  

o  
o En l’àmbit escolar: acompanyament a tota la comunitat educativa per ajudar a 

gestionar conflictes i donar eines de comunicació i resolució de conflictes. 
o En l’àmbit familiar: problemes intergeneracionals, cura dels pares/avis, relacions 

familiars, etc. 
o En l'àmbit econòmic: qüestions contractuals, compravendes, etc. 
o  Programa de Mesures Alternatives a la Sanció: a través del qual es poden substituir 

sancions econòmiques per una tasca reparadora a la comunitat i reeducativa. 

- Servei d’Intervenció per la conviv ncia a l’Espai  úblic 

La finalitat del servei és promoure la convivència veïnal, preservar la cohesió social i reforçar valors 
com la corresponsabilitat ciutadana.  

o Realitzar una detecció proactiva i preventiva dels conflictes a l’espai públic.  
o Potenciar espais de participació i informació ciutadana per la gestió de la 

convivència i el civisme a l’espai públic. 
o Enfortir el teixit veïnal i comunitari afavorint el treball en xarxa i la 

coresponsabilitat. 
o Impulsar accions preventives i estratègies d’intervenció i de gestió de conflictes a 

l’espai públic des de l’àmbit individual, grupal i comunitari. 
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- Coordinació del Consell de la Infància 

o Coordinacions amb els centres escolars i entitats participants pel sistema 
d’eleccions i relleu dels representants. 

o Preparació, dinamització i avaluació de les sessions del consell. 
o Publicació de les actes a la pàgina web del consell. 

A què ens comprometem 

 A fer la comunicació i difusió de les audiències de veïnat, recollir i publicar l’acta a la pàgina 
web municipal. 

 A realitzar un mínim de dos tallers anuals per a associacions i entitats. 

 A oferir una formació anual a la ciutadania interessada en constituir una entitat o 
associació. 

 A col·laborar en l'organització d'actes dirigits a les entitats i associacions del seu àmbit 
d'actuació. 

 A realitzar una convocatòria anual de subvencions a l’Associació de Veïns i Veïnes de cada 
barri per donar suport a despeses de caire administratiu. 

 A gestionar la borsa de voluntariat. 

 A facilitar un espai per a la resolució i mediació de conflictes per a les persones que 
s'adrecen al Servei de Mediació Ciutadana. 

 A oferir un mínim de 3 formacions o tallers sobre les diferents eines i habilitats de la 
mediació i la resolució pacífica de conflictes. 

 A donar suport als serveis i programes que treballin per promoure la convivència veïnal, a 
preservar la cohesió social i reforçar valors de corresponsabilitat ciutadana. 

 A col·laborar en processos participatius de les altres àrees municipals. 

 A gestionar les consultes ciutadanes. 

 A crear i millorar canals i projectes de participació ciutadana. 

 A realitzar accions preventives en matèria de convivència i resolució de conflictes. 

 A realitzar com a mínim 7 sessions del consell de la Infància. 

 A publicar les actes de les sessions al portal web del Consell. 
 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre de tallers organitzats per a les entitats. 

 Grau de satisfacció de les persones participants a la formació. 

 Nombre d’actuacions de col·laboració dels actes dirigits a les entitats i associacions. 

 Nombre de sol·licituds presentades i relació amb les subvencions adjudicades. 

 Nombre de formacions o tallers a les famílies per part del servei de Mediació. 

 Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei de Mediació. 

 Nombre d’accions adreçades a la millora de la convivència i cohesió social. 

 Nombre de participants als tallers adreçats a la millora de la convivència i cohesió social. 

 Nombre d’actuacions conjuntes amb altres àrees municipals en processos participatius. 

 Nombre de projectes nous de participació ciutadana. 

 Nombre de consultes ciutadanes. 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 
internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei 
(anual). 
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 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 
servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual). 

 Publicació de les actes de les audiències de veïnat realitzades. 

 Nombre de demandes municipals i/o veïnals que fan referència a situacions de conflicte. 

 Nombre d’intervencions a l’espai públic. 

 Nombre de derivacions i/o coordinacions amb altres serveis que treballin per a la 
convivència. 

 Nombre de tallers de prevenció i sensibilització als centres d’educació secundària. 

 Grau d’assoliment de les formacions a altres serveis municipals en matèria de convivència a 
l’espai públic  

 Grau de satisfacció de les entitats i associacions que col·laboren amb el servei. 

 Número de centres escolars i entitats participants al Consell. 

 Publicació de les actes de les sessions del Consell de la Infància. 
 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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Carta de serveis de Pau, Solidaritat i Cooperació  

 

Presentació  

La nostra missió és la difusió i la promoció de la cultura de la pau, la solidaritat i els drets humans 

adreçada al conjunt de la ciutadania. 

Som l'àrea d'actuació municipal que organitza i coordina els programes i nombroses activitats al 

voltant de la Pau i la Solidaritat al llarg de l'any, adreçades a la comunitat educativa i a la població 

en general. 

És l'àrea municipal que organitza i coordina els programes i les activitats de Cooperació 

Internacional i pel Desenvolupament. 

 

On som i com contactar  

 Activitat: Dependències Municipals, Webs municipals 

 Adreça:  Carrer Església 1, Edifici municipal (planta baixa)  (Barri Centre) 

 Telèfon: 936 651 150 (ext. 1359) 

 Fax: 936 657 714  

 Pàgina Web: http://www.castelldefels.org/pauisolidaritat   

 Correu-e: pauisolidaritat@castelldefels.org  

 Horari: de 9:30 a 14:30h (atenció presencial amb cita concertada) 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsable tècnic: Lourdes Carreras 

  

Serveis que us oferim21  

Educació per a la Pau i la Solidaritat als centres educatius: 

Serveis adreçats a l'alumnat: 

 Organitzar espectacles, xerrades i tallers sobre la pau, la solidaritat i la convivència 

intercultural per a tots els nivells d'Educació Infantil, Primària, Secundària i de 

Persones Adultes.  

Serveis adreçats al professorat:  

 Presentació de material pedagògic de suport a les activitats.  

 Atenció personalitzada o col·lectiva per ajudar a estructurar projectes educatius.  

 Recursos materials i humans per complementar activitats organitzades pels centres: 

jornades, crèdits de síntesi, xerrades i tallers, treballs de recerca, etc., en relació als 

temes de pau i solidaritat.  

                                                           
21

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/pauisolidaritat
mailto:pauisolidaritat@castelldefels.org
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Serveis adreçats als pares i mares: 

 Organitzar xerrades i tallers sobre diversitat i convivència en el marc del Pla de 

Formació de Pares i Mares.  

 Coordinació amb les AMPA per a la difusió d'activitats de solidaritat adreçades a tota 

la població.  

 Prestar atenció personalitzada o col·lectiva a les AMPA o a les famílies per ajudar a 

treballar temes de pau i solidaritat. 

Organitzar activitats solidàries per a tota la ciutadania: 

 Sant Jordi Solidari: 23 d'Abril a la Plaça de l'Església 

 Comerç Just i consum solidari a la Fira de Sant Ponç: Últim cap de setmana de maig a la 

Plaça de l'Església 

 Dia internacional de les persones refugiades: 20 de juny. Conjuntament amb l’àrea 

d’immigració i Nova Ciutadania 

 Dissabte Solidari: tercer o quart dissabte de juliol a la Plaça de l'Església 

 Vacances solidàries Infants Sahrauís i Infants de Bielorússia: Juliol i Agost 

 Jornades de Ciutats defensores dels Drets Humans (primavera) 

 Jornades anuals de Pau i Solidaritat: Octubre 

 Activitats puntuals de sensibilització durant tot l'any 

Serveis de promoció de la solidaritat i la cooperació: 

 Convocatòria anual de subvencions adreçades a les entitats registrades a l'Ajuntament 

per a projectes de sensibilització. 

 Aportació econòmica a projectes de cooperació al desenvolupament aprovats pel Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament (a l'Assemblea de Socis o proposats per 

ONGs del Consell Municipal de Pau i Solidaritat) i suport a campanyes d'emergència en 

països empobrits amb motiu d'una catàstrofe natural o humanitària. 

Serveis de promoció de la participació: 

 Informació, orientació i assessorament a la ciutadania per tal que conegui i participi 

dels serveis i les activitats relacionades amb la pau i la solidaritat organitzades per 

l'Ajuntament, les ONG i el Consell Municipal de Pau i Solidaritat. 

 Formació i d'assessorament a les entitats locals sobre la pau i la solidaritat, per tal que 

desenvolupin els seus projectes envers la pau, la solidaritat, els drets humans i la 

cooperació al desenvolupament. 

 Suport logístic, tècnic i organitzatiu a les entitats de solidaritat per a què les entitats 

puguin desenvolupar les seves activitats solidàries a la ciutat. 

 Dinamització del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, a través dels quals les entitats i 

la ciutadania de Castelldefels poden participar de les activitats solidàries que 

s'organitzen a la ciutat. 
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A què ens comprometem  

 Garantir la innovació i la millora contínua en els serveis oferts a la ciutadania. 

 Assegurar la formulació, programació i realització d'un mínim de cinc activitats anuals 

de sensibilització envers la pau i la solidaritat obertes a tota la ciutadania al llarg de 

l'any, així com la seva revisió, actualització i avaluació anuals. 

 Assegurar la formulació i programació d'activitats sobre la pau, la solidaritat i la 

convivència intercultural per a tots els nivells d'Educació Infantil, Primària, Secundària 

i de Persones Adultes adreçades a tots els centres educatius de la ciutat, en cada curs 

escolar. (*)  

 Organitzar una convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la pau 

i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal 

d'Entitats, en el primer trimestre de l'any. (*)  

 Realitzar una aportació econòmica anual a projectes de cooperació al 

desenvolupament i a campanyes d'emergència a través del Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament. (*)  

 Informar, assessorar i orientar a la ciutadania per tal que conegui i participi dels 

serveis i les activitats relacionades amb la pau i la solidaritat organitzades per 

l'Ajuntament, les ONG i el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, de forma presencial 

(cita prèvia), telefònica i per correu electrònic en un termini màxim de dos dies hàbils. 

 Garantir la informació  de la programació solidària a la Web municipal i als mitjans de 

comunicació locals amb una antelació mínima de dos dies abans de la seva realització. 

 Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, per a què les 

entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes de pau i solidaritat. 

 Potenciar un fòrum estable d'opinió i actuació per part de les entitats solidàries a 

través del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, amb un mínim de tres convocatòries 

anuals, i recollir anualment el grau de satisfacció dels/de les participants. 

 Dinamitzar espais oberts a la ciutadania per a la participació en activitats de 

solidaritat,  amb un mínim d'una convocatòria anual. 

 (*) IMPORTANT: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Percentatge d'activitats anuals realitzades en relació a les planificades. 

 Percentatge anual de participació respecte al previst a les activitats obertes a la 

ciutadania. 

 Percentatge de centres educatius participants per curs escolar respecte al total de 

centres educatius de la ciutat. 

 Grau de satisfacció de les entitats membres del Consell, mesurat als Consells 

Municipals de Pau i Solidaritat ordinaris. 

 Percentatge de respostes a les consultes arribades per correu electrònic efectuades 

dins de termini (anual). 

 Percentatge d'entitats que sol·liciten subvenció d’acord amb les Bases reguladores i 

percentatge d'entitats subvencionades respecte al nombre total d'entitats de pau i 

solidaritat que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats (anual). 
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 Percentatge anual d'activitats formatives organitzades en relació a les planificades. 

 Percentatge de sessions ordinàries anuals realitzades del Consell Municipal de Pau i 

Solidaritat, en relació a les estipulades al seu Reglament. 

 Percentatge d'entitats que assisteixen a les sessions del Consell en relació a les 

inscrites al mateix (anual). 

 Relació dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de 

millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual) 

 Relació de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions 

correctores conseqüents realitzades (anual). 

 Indicadors Pau i Solidaritat  

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de serveis de les Seccions Jurídica-Administrativa i Planejament i Llicències 

 

Presentació 

Som un equip de professionals que treballem al servei de la ciutadania des de les Seccions Jurídica-

Administrativa i Planejament i Llicències de l'Ajuntament de Castelldefels. 

Els nostres serveis s'agrupen principalment en sis àmbits generals: Obres, activitats, via pública, 

denuncies i planejament urbanístic. 

Des de les nostres seccions treballem per oferir una tramitació eficient de les sol·licituds de 

permisos, llicències, autoritzacions municipals, emissió d'informes i certificats i d'altres relatives a 

cadascú dels esmentats àmbits. 

Amb aquesta intenció fem especial èmfasi en la facilitació d'informació prèvia a la realització formal 

de la sol·licitud per part dels usuaris i les usuàries i, un cop realitzada aquesta sol·licitud, en la 

millora de l'agilitat del procediment administratiu associat, sempre amb l'objectiu de maximitzar el 

grau de satisfacció per part de la ciutadania vers el servei rebut i amb vocació de millora continuada 

en el temps. 

 

On som i com contactar  

 

 Activitat: Dependències Municipals 

 Adreça: Plaça de l'Església, 1 3a planta (Edifici Nou de l'Ajuntament)  (Barri Centre)  

 Telèfon: 93 665 11 50 i 93 635 2500 

 Fax:936 657 714 

 Pàgina web: http://www.castelldefels.org  

 Horaris: 

o Horaris d'atenció quant a la informació urbanística i tècnica especialitzada: De 

dilluns a divendres, de 10 h a 13 h, prèvia cita concertada. 

o Horaris d'atenció quant a la informació urbanística: De dilluns a divendres de 9 a 

14 hores i els dijous de 16.30 a 19.30 (els mesos de juliol i agost tancat a les tardes).  

o Horaris d'atenció quant a la tramitació dels expedients i consultes generals: De 

dilluns a divendres, de 8h a 15h. 

o Telèfon directe Informació urbanística: 93 635 25 80 

o Telèfon directe Obres: 93 635 27 15 

o Telèfon directe Via Pública: 93 635 27 25 

o Telèfon directe Activitats: 93 635 27 30 

o Telèfon directe Denúncies: 93 635 27 20 

També podeu contactar amb nosaltres a través de https://seu.castelldefels.org/ca/tramits.asp, i des 

d'aquí podreu consultar el catàleg de serveis electrònics i, si disposeu de certificació electrònica 

admesa per l'Ajuntament, ja podeu tramitar alguns dels nostres procediments. 

http://www.castelldefels.org/
https://seu.castelldefels.org/ca/tramits.asp
https://seu.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1896
https://seu.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1896
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 Responsables polítics: 

Eva López (Urbanisme) 

Fernando Cerpa (Via pública i manteniment) 

Jordi Vendrell (Habitatge, Planejament i Urbanitzacions) 

Xavier Amate (Llicències d’activitat i disciplina urbanística) 

 Responsables tècnics:  

Carlos Pérez (Director Àrea) 

Josep Benet (Cap de la Secció Jurídica-Administrativa) 

Henar Herrera (Cap de Secció de Planejament i Llicències) 

 

Serveis que us oferim22  

1. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT TÈCNIC  

Oferim un servei d'informació i assessorament tècnic i normatiu que abasta les següent àrees: 

 Informació urbanística: presencial, telefònica i telemàtica. 

 Informació i assessorament urbanístic especialitzat amb cita prèvia amb el personal 

tècnic. 

 Informació sobre autoritzacions i llicències d'activitats econòmiques: presencial, 

telefònica i telemàtica. 

 Informació i assessorament tècnic especialitzat amb cita prèvia amb el personal tècnic 

sobre normatives d'aplicació a les autoritzacions,  llicències d'activitats econòmiques i 

comunicacions prèvies. 

 En casos d'urgència, realitzem la inspecció tècnica sobre l'estat de conservació dels 

edificis. 

2. OBRES 

Informació i tramitació de: 

 Comunicació prèvia d'obres. 

 Comunicació prèvia de canvi d'ús, excepte residencial. 

 Comunicació prèvia de canvi no substancial. 

 Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis. 

 Llicència d'obres menors. 

 Llicència d'obra menor simplificada a la via pública. 

 Reserves d'estacionament per obres i trasllats dels punts d'elements de la vorera per 

obres. 

 Llicència a companyies subministradores de serveis. 

 Llicència d'obres majors. 

                                                           
22

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

mailto:Carlos.Perez@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=889
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=891
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=892
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=890
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=900
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=907
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=915
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=904
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 Llicència d'usos i obres provisionals. 

 Llicència de canvi d'ús a un ús residencial. 

 Llicència de parcel·lacions urbanístiques. 

 Llicència de primera utilització i ocupació parcial de edificis i construccions. 

 Llicència urbanística en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat. 

 Llicència urbanística prèvia a la construcció o modificació d'un règim de propietat 

horitzontal (Divisió horitzontal).  

Emissió de certificats (de numeració i denominació de carrers, d'antiguitat i legalitat, de 

planejament, d'assenyalament d'alineacions, per la inscripció al Registre de la Propietat, 

d'agrupament familiar, etc).  

3. ACTIVITATS: 

Informació i tramitació de: 

 Comunicació prèvia d'activitats innòcues i de baix risc. 

 Comunicació prèvia d'activitats ambientals. 

 Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives. 

 Llicència ambiental. 

 Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives. 

 Ampliacions, modificacions i trasllats de llicència i de comunicacions prèvies. 

 Canvis de titularitat. 

 Certificats de comptabilitat urbanística. 

 Certificats d'activitats. 

 Tràmit control preventiu d'incendis. 

4. VIA PÚBLICA: 

Informació i tramitació de: 

 Gestió del mercat ambulant “mercadillo”. 

 Instal.lació o retirada de rètols indicatius d'hosteleria i restauració. 

 Llicències de guals i reserves d'estacionament (altes, baixes i modificacions). 

 Ocupacions de la via pública amb taules i cadires, mostres comercials, babys, para-

sols, paravent, etc., lligades a l'activitat. 

 Activitats diverses i ocupacions puntuals de la via pública (circs, venda de pirotècnia, 

venda ambulant, rodatges, reportatges fotogràfics, festes del barri, fires d'atraccions, 

espectacles públics, activitats lúdiques, publicitat, etc.). circs i atraccions filmacions i 

rodatges pirotècnia esdeveniments culturals 

 Adjudicacions quioscos de premsa. 

 Ocupacions en zona marítim terrestre:  

o Adjudicacions serveis fixes i de temporada a la platja (guinguetes, terrasses, 

hamaques, para-sols, etc.). 

o Autoritzacions d'activitats puntuals: (rodatges, reportatges fotogràfics, venda 

ambulant, activitats lúdiques, etc.). 

5. DENÚNCIES 

http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=903
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=902
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=905
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=901
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=898
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=899
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=899
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=373
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=887
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=894
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=894
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=894
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=895
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=640
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=638
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=896
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=490
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=675
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=482
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=482
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=807
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=804
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=804
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=488
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=806
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Informació i tramitació de: 

 Expedients de denúncies relatives a la vulneració de la normativa urbanística 

(d'edificació i salubritat). 

 Expedients de denúncies relatives a la vulneració de la normativa aplicable a les 

diferents activitats. 

 Expedients de denúncies relatives a la vulneració de la normativa aplicable als Serveis 

de Temporada i fixes de la platja. 

 Expedients de denúncies relatives a l'incompliment de l'Ordenança de Civisme i altres 

Ordenances Municipals. 

6. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Informació i tramitació de: 

 Gestió de figures de planejament urbanístic (Plans especials, Plans de millora urbana, 

modificacions del Pla General Metropolità, modificacions de Normes Urbanístiques, 

...) 

 Figures d'execució del planejament i projectes de reparcel·lació, compensació, 

cooperació, expropiació i projectes d'Urbanització 

 Declaració de ruïna 

7. PATRIMONI 

Informació i tramitació de: 

 Adquisició i venda de patrimoni. 

 Defensa de bens patrimonials. 

A què ens comprometem 

 Facilitar a la ciutadania la màxima informació disponible abans i durant la tramitació 

d'una forma clara i entenedora sobre qualsevol dels tràmits indicats en aquesta carta, 

tant de forma presencial com telefònica o telemàtica 

 Procurar uns tràmits àgils i eficients, complint amb els terminis establerts per a cada 

sol·licitud. 

 Realitzar el seguiment de les queixes, disconformitats i suggeriments de la ciutadania 

per donar una resposta en un termini màxim de 30 dies. 

 Donar cita amb el personal tècnic de les diferents àrees en un termini inferior a 15 

dies. 

 Permetre l'accés als formularis requerits per a les diferents sol·licituds a través del lloc 

web municipal 

 Promoure i desenvolupar la tramitació telemàtica dels diferents serveis oferts. 

 La millora continuada dels procediments i la documentació administrativa per a les 

diferents tramitacions. 

Com mesurem els nostres compromisos 
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 %  de queixes i suggeriments (DC's) gestionades sobre el total. 

 Nombre d'expedients (PAC'S) gestionats referents als Serveis que oferim d'obres. 

 Nombre d'expedients (PAC's) gestionats referents als serveis que oferim d'activitats 

econòmiques 

 Nombre d'expedients (PAC's) gestionats referents als serveis que oferim 

d'autoritzacions a la via pública 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al 

servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) .relatives 

al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual). 

 Indicadors  

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 

pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 

injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 

general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 

personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 

citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 

puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 
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 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 

en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 

oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 

de 30 dies. 

 

 

Carta de serveis de la Platja de Castelldefels 

 

Presentació 

La platja de Castelldefels està situada a uns 18 km al sud de la ciutat de Barcelona, entre dos 

sistemes naturals ben diferenciats: el delta del riu Llobregat, amb les seves zones humides i 

canyissars, i el massís del Garraf. Té una longitud de 4.840 metres, una amplada mitja d’uns 150 

metres i una superfície aproximada de 500.000m2. Composada pels sectors següents: 

Sector/barri de la Pineda 

Sector/barri de “Les Lluminetes” 

Sector/barri del Baixador 

A la platja de Castelldefels, accessible amb transport públic, es poden practicar diversos esports, 

banyar-se a les tranquil·les aigües del Mediterrani o prendre el sol plàcidament.  

Des del 2006 la platja de Castelldefels ha obtingut diferents certificacions de Qualitat i guardons. 

Actualment disposem dels següents: UNE ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de Qualitat, UNE ISO 

13009:2016 Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges, Bandera Blava a les platges de 

Lluminetes, Pineda i Baixador, l’adhesió al compromís BIOSP ERE (Certificació de Turisme 

sostenible) i  la bandera Ecoplayas.  

A Castelldefels la temporada alta de bany és del 15 de juny al 15 de setembre. 

Més informació de la Diputació de Barcelona sobre la platja de Castelldefels. 

On som i com contactar 

Pot posar-se en contacte amb la Comissió de Platja per correu, per e-mail, per telèfon o 

presencialment. 

Oficina de Atenció Ciutadana (OAC) 

Oficina de Turisme a la Platja 

Tel.: 936651150 Ext. 2002 de Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00h. 

Pàgina web: www.platjadecastelldefels.org 

Descripció 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
https://www.diba.cat/web/platges
https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935
https://www.castelldefels.org/es/equipaments2_tel.asp?idGuia=21945
http://www.platjadecastelldefels.org/
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Són els responsables de garantir el bon funcionament dels serveis i la millora continua, vetllant per 

a la correcta dotació de recursos i per tal que el personal al seu càrrec pugui oferir un servei de 

qualitat. 

Responsable polític: Clara Quirante 

Responsables tècnics: 
Tècnica de Platges (Coordinadora Comissió): Laura López 
Responsable d’Informació (Comunicació i Imatge): Manel Torres 
Responsable d’Oci (Unitat Jurídic administrativa): Carme Colomé 
Responsable de Seguretat (Policia Local): Raul Vergel 
Responsable de Salvament i Socorrisme (Protecció Civil): Javier Delgado 
Responsable de Qualitat Urbana (Via Pública i Medi Ambient): Marian Sardà 
Responsable de Turisme: Miguel Angel Vázquez 
Responsable d’Esports: Albert Garcia 
Responsable de Desenvolupament Organitzatiu: Ruth Pueyo 
 

Serveis, Equipaments i Instal·lacions23  

En ple funcionament durant la temporada alta de bany: 

Serveis 

Es prestaran els serveis que a continuació es detallen, tenint en compte les recomanacions dictades 

per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

- Informació sobre els atractius turístics del municipi, transports, allotjaments, restauració, 
esports, plànols i esdeveniments culturals a les oficines de turisme. 

- Informació diària, sobre l’estat de la mar amb el sistema de banderes normalitzat, i de la 
temperatura de l’aigua a les casetes de salvament, a les TAV (Infoplayas) i al web municipal. 

- Lectura, préstec de llibres, programació cultural medi ambiental a la Biblioteca “Carme 
Romaní”. 

- Guinguetes bar-restaurant, quioscs de gelats i begudes i zones d’hamaques, para-sols i tendals, 
oberts tots els dies obligatòriament de 10h a 19h. 

- Servei de neteja de la sorra, les dutxes, els accessos i els lavabos.  

- Servei de salvament i socorrisme. 

- Servei d’assistència al bany per a persones amb mobilitat reduïda. 

- Servei de vigilància i seguretat continu. 

- Servei d’emergències (092 y 112). 

- Transport públic: tren i autobusos adaptats durant tot l’any. 

- Realització d’enquestes de satisfacció als usuaris per millorar la qualitat dels serveis. 

-  Zona blava i verda d’aparcament i estacionaments reservats a persones amb mobilitat 
reduïda degudament senyalitzats al llarg del passeig i als punts accessibles. Aparcament regulat 
al C/ Mèxic. 

                                                           
23

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

mailto:clara.quirante@castelldefels.org
mailto:platja@castelldefels.org
http://castelldefelsturismo.com/ca/
http://castelldefelsturismo.com/ca/
http://www.platjadecastelldefels.org/
http://www.platjadecastelldefels.org/
https://www.castelldefels.org/ca/equipaments2_tel.asp?idGuia=31589
https://www.castelldefels.org/ca/equipaments2_tel.asp?idGuia=31589
http://platjadecastelldefels.org/serveis/guinguetes/
http://platjadecastelldefels.org/serveis/guinguetes/
http://www.amb.cat/s/web/territori/espai-public/platges/gestio-i-serveis.html
http://platjadecastelldefels.org/serveis/salvament-i-socorrisme/
http://platjadecastelldefels.org/serveis/a-les-platges/
https://www.castelldefels.org/ca/menu.asp?id=1182
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- Servei d’Informació:  

- Equips de megafonia al llarg de la platja, independents i incorporats a les torres de 
vigilància avançada (TAV). 

- Informació actualitzada al butlletí “El Castell”, la web municipal, la web de la platja, 
i a les xarxes socials, sobre l’estat del mar i de l’aigua, les activitats esportives, 
culturals i d’oci. 

- Panells d’informació municipal i metropolitana ubicats als accessos principals. 

- Punts d’informació mediambiental: Ecosistema dunar i Bandera Blava. 

- Zones esportives i de jocs infantils. 

 

Equipaments 

- Oficina de Turisme de la Platja 

- Biblioteca “Carme Romaní” 

- Oficina Kitesurf  

Instal·lacions 

-  Punts de WC públics tot l’any, i adaptats durant la temporada alta, als accessos principals. 

-  Punts de dutxes i rentapeus en tots els accessos a la sorra. 

- Accessos amb passarel·les de fusta a la sorra, amb punts accessibles fins l’aigua.  

- Abalisament horitzontal per a la zona de bany al llarg del litoral del municipi. 

- Canals per a l’entrada i sortida d’embarcacions.  

A què ens comprometem: 

Durant tot l’any el nostre objectiu és vetllar per la protecció mediambiental de la platja com recurs 

natural, conjuntament amb altres organismes públics i privats, facilitar l’ús i el seu gaudiment a la 

població i evitar las activitats nocives, molestes o incíviques. Per fomentar l’ús responsable de la 

platja i facilitar el gaudiment a la ciutadania, especialment a la temporada alta de bany ens 

comprometem a: 

- Proporcionar informació general sobre el municipi i la platja en particular a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, a les Oficines de Turisme, els panells d’informació de la platja, l’emissora municipal, 
a la revista el Castell i al web de Platges. 

- Autoritzar, organitzar, recolzar i incentivar activitats culturals, lúdiques, esportives i de difusió 
mediambiental. 

- Concedir llicències d’explotació de quioscos a la platja a les seves diverses modalitats. 

- Prestar serveis de vigilància, inspecció i salvament a la platja. 

- Prestar serveis de neteja, manteniment i recollida de residus a la platja. 

- Mantenir i potenciar zones esportives i zones de jocs infantils a la sorra. 

- Mantenir i millorar tots els equipaments i instal·lacions (dutxes, accessos, fonts, punts 
accessibles, etc.). 

https://www.castelldefels.org/ca/equipaments2_tel.asp?idGuia=21945
https://www.castelldefels.org/ca/equipaments2_tel.asp?idGuia=31589
https://www.castelldefels.org/es/equipaments2_tel.asp?idGuia=32515
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- Mantenir els estàndards de qualitat necessaris per la renovació de les Certificacions de qualitat 
i els guardons obtinguts. 

Com mesurem els nostres compromisos: 

- Índex de satisfacció de persones usuàries de la platja mitjançant la realització d’enquestes a la 
platja. 

- Qualificació sanitària de l’aigua de bany avaluada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la 
Generalitat de Catalunya cada temporada segons el Pla de vigilància de la qualitat de les aigües 
de bany a Catalunya.  

- Número de queixes i suggeriments de les persones usuàries rebudes a través dels canals 
oficials de l’Ajuntament de Castelldefels habilitats a tal efecte. 

- Número d’intervencions realitzades pels serveis de salvament i socorrisme a la platja. 

- Número d’intervencions realitzades per la Policia local a la platja. 

- Quantitat de residus en pes recollits pel servei de neteja manual i recollida de papereres. 

- Quantitat en pes de residus recollits pel servei de neteja mecànica. 

Indicadors Platja 

Objectius de millora: 

OBJECTIUS 2020 

1. Fomentar l’ús de la platja des de la responsabilitat envers la salut pública, especialment 
respecte a la prevenció davant de la COVID19, el medi ambient i el descans veïnal. 

2. Modernitzar i optimitzar els recursos senyalístics i de comunicació. 

3. Adoptar i aplicar criteris paisatgístics, d'eficiència energètica i seguretat per la façana marítima. 

4. Dimensionar els serveis i equipaments a la platja segons la temporada. 

5. Atreure i col·laborar en esdeveniments de difusió mediambiental, científic-tècnics i culturals 
sobre el litoral. 

OBJECTIUS 2019 

Per la temporada 2019 es van planificar vuit objectius de qualitat i millora per a la Gestió de les 

Platges: 

1. Eficiència en els consums: separar comptadors de reg i aigua dutxes (La Pineda). Fet. 

2. Establiment d’un procediment per definir la sistemàtica a seguir en les accions i activitats de 
voluntariat a la nostra Platja. Fet. 

3. Treballar els aspectes mediambientals ampliant activitats del centre mediambiental de Cal 
Ganxo a la Platja i amb accions internes dirigides al personal municipal. Continua 2020. 

4. Revisió i actualització de la senyalística de la Platja. Fet. 

5. Compra de mòduls de WC estàndard i minusvàlids per completar el punt accessible del 
C/Mèxic. Continua 2020. 

6. Adequació dels camps de voleiplatja i pàdel i agrupació en un únic espai. Fet. 

7. Accions a desenvolupar dins del projecte de Destinacions Turístiques Intel·ligents. Continua 
2020, emmarcat dins el projecte de ciutat, Castelldefels Digital. 

http://intranet/projectes/platja/Documentos%20compartidos/Indicadors/Indicadors%20cartes%20servei%202019_Platja.pdf
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8. Establiment d’un procediment d’activitats esportives a la platja. Continua 2020, 
replantejament. 

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

 Carta de serveis de Policia Local  

 
Presentació  

La Policia Local té com a objectiu ajudar, protegir i informar la ciutadania de Castelldefels per 

aconseguir el millor clima de benestar possible, ja que s’ocupa de millorar la qualitat de vida de la 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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ciutat a través del desenvolupament de les seves competències en matèria de seguretat ciutadana, 

trànsit, civisme, serveis assistencials, educatius, etc. 

On som i com contactar  

 Adreça:  Plaça Esperanto, 4 (Barri Centre) · 08860 Castelldefels 

o Gestions d’estrangeria i DNI (Policia Nacional) a l’ala esquerra del mateix edifici 

 Telèfon:  

Emergències 

 092 (24 hores x 365 dies) 

Oficines 

 936 360 320 / 936 369 696 

 Fax: 936 645 733 

 Pàgina Web:  http://policialocalcastelldefels.org/ 

 Horari:  24 hores els 365 dies de l’any 

 Responsable polític: Jordi Planell  

 Responsable tècnic: Raul Vergel 

Serveis que us oferim24  

Amb l’objectiu de donar suport a la ciutadania, estem organitzats en diferents serveis: 

 Atestats i circulació. 

 Inspecció de guàrdia ( recepció de denuncies i relacions amb jutjats) 

  Seguretat ciutadana (patrullers/motoristes) 

 Policia de barri 

 Investigació  

 Policia assistencial 

 Via pública (obres, talls de carrer, reposició de senyals, estudis de mobilitat i senyalitzacions 

noves, estudis de mobilitat…) 

 Educació per a  la mobilitat segura 

 Serveis d’atenció ordenació , regulació del trànsit urbà, seguretat viària 

 Control del compliment de les Ordenances Municipals, actes incívics 

 Assistència a les persones 

 Unitat de gestió i Anàlisi de Dades: ULAD/Oficina d’Atenció Ciutadana  

 Personal de Comunicacions 

 D’altres: destaquem el Servei d’Emergències Mèdiques 

A què ens comprometem 

 Proporcionar un servei d’atenció i informació presencial i telefònica immediata a les nostres 

oficines.   

                                                           
24

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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 Índex de satisfacció ciutadana.  

 Estratègies d’apropament als representants de la Ciutat , ciutadania etc.  

 Estratègies de millora interna.  

 Desplegar una policia de proximitat, propera i accessible per a la prevenció dels delictes i les 

faltes, i per al compliment de les normes viàries i de convivència amb coordinació amb 

altres forces i cossos de seguretat 

 Mediació en els conflictes entre particulars per tal de facilitar una resolució positiva i 

millorar la convivència ciutadana, coordinats amb el Servei de Mediació Municipal. 

 Prevenir l’absentisme del menor a l’escola, vigilar i detectar les situacions de manca 

d’escolarització; comunicar la situació a Serveis Socials i fer el seguiment dels menors de 

manera coordinada.  

 Donar assistència  a possibles casos de maltractament familiar amb atenció personalitzada i 

protecció a la víctima, especialment en casos de violència de gènere.  

 Intervenir i prestar auxili en cas d’accident de trànsit. En casos d’accident greu o situacions 

de perill per al trànsit o les persones, llevat de casos de força major o circumstàncies 

excepcionals, arribarem al lloc de l’accident en un temps màxim de 5-7 minuts i 

assessorarem les víctimes sobre les actuacions legals que poden exercir en defensa dels 

seus interessos. 

 Retirar els vehicles abandonats una vegada exhaurit el temps legal de permanència en via 

pública  per ser considerat vehicle abandonat. 

 Garantir la protecció escolar i el control del trànsit a les entrades i sortides de les escoles de 

primària que, per les seves circumstàncies, ho requereixen. 

 Col·laborar amb els centres educatius de la ciutat en l’educació viària i elaborar una 

programació anual de formació viària en les diferents etapes educatives. Controlar de 

forma habitual, preventiva i sancionadora, el compliment de les  normes de circulació -l’ús 

correcte del cinturó de seguretat, del casc, del telèfon mòbil, controls d’alcoholèmia, excés 

de velocitat, etc-. 

 Vetllar pel compliment de les ordenances municipals i la legislació mediambiental, així com 

dels reglaments, bans i ordenances municipals de civisme i convivència ciutadana. 

 Reposar el senyals caiguts o deteriorats per accident o altres circumstàncies en el moment 

que es detecti o es comuniqui la deficiència, sempre i quan l’absència del senyal comporti 

un perill.  

 Realitzar la protecció i vigilància de la platja durant la temporada oficial d’estiu. 

 Realitzar informes policials sobre diferents actuacions policials d’ofici o a requeriment de la 

ciutadania. 

 Disposar d’un espai per a la gestió d’Objectes perduts 

 Disposar de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, per tal de realitzar tràmits administratius 

relacionats amb la funció policial.  

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre  d’assistències telefòniques  

 Nombre  de denúncies presencials rebudes 

  Queixes a agents  

 Avaluació quantitativa i qualitativa  de L’ Oficina de recepció de denúncies les 24 hores 

coordinada amb els Mossos d’Esquadra+ anàlisi del model des del Pla Local de Seguretat). 
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Nombre de campanyes preventives: 

 Tinença d’animals 

 Neteja de parcs i jardins 

 Neteja viària 

 Seguretat passiva: Ús del cinturó, casc…. 

 Alcoholèmia 

  Transport escolar 

 Distraccions i semàfors 

 Velocitat 

 Genèriques trànsit (documentació, estàtiques i dinàmiques) 

 Nombre d’alumnes  formats en educació viària i mobilitat segura a les escoles 

 Nombre de vehicles retirats per abandonament 

 Nombre d’intervencions en relació amb l’absentisme escolar 

 Nombre de denúncies respecte a intervencions en violència de gènere 

 Nombre de casos de violència domèstica atesos en tramitació,  assessorament o protecció. 

Nombre de denúncies trànsit per tipologies  

 Radar 

 Alcoholèmia 

 Zona Blava 

 Altres 

 Conducció temerària/negligent 

Accidents de trànsit 

 Danys materials 

 Ferits 

 Morts 

 Percentatge d’actuacions en accidents de trànsit greus, en què s’hagi trigat més de 7 minuts 

a arribar 

 Nombre de senyals restituïdes, reparades etc. Marques vials efectuades Km.) 

Denúncies efectuades per incompliment de les ordenances municipals 

 Animals 

 Neteja, abocaments i terrenys amb brutícia 

 Grafits 

 Cartell Publicitat 

 Orinar a la via pública 

 Conducta de menyspreu a la dignitat de les persones 

 Acta de notificació per risc potencial per despreniment de façana 

 Establiments (inspeccions i molèsties) 

 Informe d’actuació guals 

 Sol·licitar o oferir serveis sexuals a canvi de diners 

 Ocupació Via pública 
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 Consum i/o tinença de drogues o tinença d’armes  

 Consum i/o tinença d’alcohol 

 Emetre sorolls pertorbant el descans veïnal 

 Venda ambulant 

 Altres infraccions 

 Reunions de la Junta Local de Seguretat 

 Nombre de propostes de millora de qualitat i innovació implantades als serveis  (semestral) 

  Nombre activitats en col·laboració planificades a les reunions de treball amb representants 

d’associacions i entitats (AV, AMPA, Comerciants, etc.) (semestral) 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei 

(anual). 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al 

servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual). 

 Indicadors Policia 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 
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 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

 

Carta de serveis Polítiques d’Igualtat  

 

Presentació  

Treballem els temes relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i amb la 

igualtat i no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. El 

nostre objectiu ens porta a planificar, programar i elaborar projectes i desenvolupar accions 

adreçades a eliminar les desigualtats i discriminacions que es donen entre les persones per raó de 

sexe, de gènere, d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tant en la vida 

pública com en la privada amb els objectius següents: 

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

 Lluitar contra la violència masclista en totes les seves formes (violència física, psicològica, 
sexual i econòmica) i en tots els àmbits (de la parella, familiar, laboral i social o comunitari). 

 Promoure la corresponsabilitat i facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
de la ciutadania i promoure un repartiment equilibrat de l'ús del temps i de les tasques de 
la cura de les filles i fills, d’altres persones depenents i de la llar. 

 Afavorir la coeducació. 

 Fomentar la producció cultural de les dones. 

 Fer visibles les desigualtats i discriminacions de gènere en tots els àmbits i contribuir a 
eliminar-les. 

 Promoure la salut de les dones en totes les seves etapes vitals, tenint en compte la 
perspectiva de gènere 

 Prevenir la LGTBIfòbia i garantir el respecte a la dignitat i la plena igualtat de drets de les 
persones LGTBI. 

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

On som i com contactar amb nosaltres 

 Activitat 
o Dependències Municipals 

Webs municipals 

 Adreça: Carrer Església, 117 baixos  (Barri Els Canyars - Poble Vell) 
 

 Telèfon 
o 936 651 150 (ext. 504) 

667 871 709 

 Fax 936 657 714 
Pàgina Web http://www.castelldefels.org/igualtat   

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
http://www.castelldefels.org/igualtat
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Correu-e igualtat@castelldefels.org   
 

 Horari 
o De setembre a Juliol: De dilluns a dijous de 08h a 13:30h i de 15h a 19h i divendres 

de 8h a 13:30h. Setmana Santa, Juliol, Agost i Nadal: de 8h a 13:30h 
 

 Descripció: És l'àrea d'actuació municipal que treballa els temes relacionats amb la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes, i amb la igualtat i no discriminació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

 

 Responsable polític: Lourdes Armengol 

 Responsable Tècnica: Isabel Cabré  

 
Serveis que us oferim25  

Programes i serveis adreçats al conjunt de la població: 

 Implementació dels Plan Municipal per a la Igualtat de Gènere de Castelldefels i del Pla 

Local de Gènere LGTBI.. +informació  

 Jornades, campanyes de sensibilització, activitats culturals, formatives, socials i d'oci  per a 

la:  

o promoció, difusió i defensa de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 

+informació 

o prevenció i lluita contra les violències masclistes.  

o defensa del dret i la no discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere i la lluita contra LGTBIfòbia. +informació  

 Formació en Igualtat de gènere. Cursos, tallers i altres activitats de prevenció de la violència 

masclista,  la coeducació,  la corresponsabilitat,   les TIC  i xarxes socials, la diversitat 

afectivo-sexual,  les noves masculinitats,  la creació narrativa de les dones i d'altres.  Dirigits 

a:  la comunitat educativa, a les dones i a la ciutadania. + informació 

 Organització de concursos per a la prevenció i lluita contra la violència masclista i la 

LGTBIfòbica, per la igualtat entre dones i homes i per la diversitat afectivo-sexual, adreçats 

a l'alumnat de secundària:  

o Concurs de presentacions “Digue-hi la teva i transforma” Concurs de curtmetratges 

“NOdaIGUAL” +informació 

 Abordatge de les violències sexuals en espais d’oci amb la implantació de protocols en 

l’organització de les festes i activitats municipals i instal.lació de “punts Lilles”.  

 Subvenció de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, adreçats a 

associacions i entitats ciutadanes. +informació 

 

ESPAI MONTSERRAT ROIG - Centre d'Informació i Recursos per a les dones i persones LGTBI: 

                                                           
25

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

mailto:igualtat@castelldefels.org
mailto:alejandro.company@castelldefels.org
mailto:Isabel.Cabre@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1050
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=175
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=175
http://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_pi_prog.asp#HrefIdClase61
http://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_pi_prog.asp#HrefIdClase62
http://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_pi_prog.asp#HrefIdClase63
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=836
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 Punt d'Informació. Servei d'informació  sobre qualsevol tema relacionat amb la igualtat de 

gènere (salut, conciliació i coresponsabilitat, coeducació, participació, orientació sexual, 

identitat de gènere, expressió de gènere, violència masclista, etc.)  i d'orientació i derivació 

a serveis d'atenció jurídica, psicològica, social, etc. +informació 

 Servei d'assessoria jurídica (*). S'adreça a totes aquelles dones que vulguin fer una consulta 

personal i confidencial amb una advocada per tractar qualsevol dubte o problema jurídic en 

relació amb els àmbits següents: violència masclista (qualsevol tipus: psicològica, física, 

sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, familiar, laboral, social), dret de família 

(matrimoni, parelles de fet, divorci...), , conflictes de propietat, drets laborals, conflictes 

penals, assetjament, maternitat, i qualsevol altra situació en la qual   pugui patir 

discriminació. +informació 

 Servei d'atenció psicològica (*)  per a dones que pateixen o han patit violència masclista 

(qualsevol tipus: psicològica, física, sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, 

familiar, laboral, social), i/o estan en una situació personal difícil. Aquest servei el presta 

una psicòloga,+informació 

 Servei d’atenció integral a les persones LG BI .  És un servei d’atenció integral a les 

persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc  de patir discriminacions i/o agressions 

per raó de la seva orientació  sexual, identitat i/o expressió de gènere, que ofereix 

acompanyament i atenció de proximitat a les persones LGTBI (lesbianes, gais, trans, 

bisexuals, intersexuals i més). El servei també dona resposta a consultes per qüestions 

vinculades a les diversitats sexuals i de gènere (identitat de gènere, expressió de gènere, 

orientació sexual, etc.) del col·lectiu LGTBI i familiars, professionals i/o amistats que hi 

tinguin vincle. El SAI-LGTBI de Castelldefels  vetlla pels drets i les llibertats del col·lectiu 

LGTBI.  

 Servei d'informació a la diversitat sexual. Ofereix serveis d'acollida, informació, orientació i 

suport individualitzat a homosexuals, bisexuals i transsexuals i a les seves famílies o 

amistats, i a qualsevol persona que vulgui informació entorn aquests temes. 

+informacióComissió d'actuació contra la violència de gènere i els maltractaments en 

l'entorn familiar. Òrgan de participació i de coordinació format per serveis públics 

municipals i d'altres administracions (sanitaris, educatius, policials, socials...) i associacions 

ciutadanes, per tal de prestar una atenció més acurada a les víctimes de violència masclista, 

protegir-ne els drets i prevenir situacions de violència. +informació 

 Consell Municipal de les Dones. Òrgan de participació de les entitats ciutadanes en temes 

relacionats amb les polítiques d'igualtat. +informació 

 Tallers i activitats. Desenvolupament de propostes educatives i culturals (tallers, jornades, 

cursos, presentacions, conferències) dirigides a fomentar els drets de les dones, potenciar 

la participació de les dones , visibilitzar les desigualtats de gènere i els estereotips sexistes i 

donar formació en perspectiva de gènere. +informació 

 Sensibilitzar i afavorir la pressa de consciència vers  la igualtat de gènere també a través 

dels mitjans de comunicació: programa de ràdio, les xarxes socials (facebook) , el web, la 

revista “El Castell”. 

 (*) IMPORTANT: Aquests serveis es presten a l'Espai Montserrat Roig 

 

http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1112.
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1112#servei_juridic
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1112#servei_psico
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1112#servei_divsex
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1112#comissioviolencia
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=729
http://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1112#tallers
https://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=32626&id_opcio=4954
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A què ens comprometem 

 A realitzar un mínim de dues jornades anuals de promoció, difusió i defensa de la igualtat 
d'oportunitats entre homes i dones. 

 A organitzar un mínim d’una jornada anual de promoció, difusió i defensa del dret a la 
diversitat sexual. 

 A programar un mínim de 30 tallers anuals de formació per la igualtat, especialment dirigits 
a gent joves i infants.  

 A convocar el Consell Municipal de les Dones com a mínim tres cops a l'any, i a  dinamitzar-
ne el funcionament. 

 A impulsar propostes de coordinació i de millora des de la  Comissió Tècnica i la Comissió 

de seguiment de casos del Circuit d’actuació contra la violència de gènere de Castelldefels. 

 A convocar concursos o altres activitats que fomentin la  participació per a la prevenció de 
la violència de gènere, la Igualtat i els usos dels temps.  

 A realitzar convocatòries per a la subvenció de projectes d'Igualtat de gènere, la prevenció 
de les violències masclistes i la defensa dels drets LGTBI. 

 A informar i difondre activitats i programes a través dels mitjans de comunicació. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre total de persones usuàries ateses pels serveis de Polítiques d’Igualtat de forma  
presencial 

  Nombre total de persones usuàries ateses pels serveis de Polítiques d’Igualtat   per 
qualsevol mitjà  

 Nombre total d'atencions a  persones usuàries ateses pels serveis de Polítiques d’Igualtat   
per qualsevol mitjà 

 Nombre total d’entrevistes individualitzades  realitzades pel personal tècnic de Polítiques 
d’Igualtat   

 Mitjana de resultat satisfacció de persones usuàries enquestades  Polítiques d’Igualtat  

 % de tràmits amb gestió  on-line 

 Nombre total de persones ateses SIAD  

 Mitjana temps d'espera  Atenció Psicològica SIAD 

 Mitjana de temps d'espera Atenció  Assessoria Jurídica SIAD 

 Mitjana de temps d'espera Atenció Servei Diversitat Sexual – LGTBI 

 Nombre total de persones ateses Servei Atenció psicològica SIAD 

 Nombre total de persones ateses  Servei Assessoria  Jurídica SIAD 

 Nombre total de persones ateses pel Servei d’Atenció Integral LGTBI (presencial, telefònic i 
correu electrònic) 

 Nombre d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria 
coeducació. 

 Nombre d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria de 
diversitat sexual 

 Nombres d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria de 
prevenció de la violència masclista 

 Nombre de persones assistents a les activitats  organitzades en matèria d'igualtat i  drets de 
les dones 

 Nombre de persones assistents a les activitats  en matèria de prevenció de la violència 
masclista 
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 Nombre de persones assistents a les activitats  en matèria de diversitat sexual 

 Nombre de nois i noies participants en el concursos organitzats per Polítiques d'Igualtat. 

 Nombre de convocatòries del Consell Municipal de les Dones. 

 Nombre de reunions del Circuit contra la violència masclista a Castelldefels 

 Nombre de Comissions de Casos del Circuit contra la violència masclista de Castelldefels   

 Nombre d'accions de millora i innovació implantades. 

 Percentatge de queixes i reclamacions sobre el total de persones ateses. 

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò 
que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 
l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu 
part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el 
funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 
convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals 
que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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Carta de Serveis de Promoció Econòmica  

 
Presentació 

Tenim l'objectiu de millorar les condicions socioeconòmiques de la ciutadania i de les empreses 
situades al nostre terme municipal. 

Per aconseguir-ho, planifiquem i desenvolupem serveis, programes i activitats diverses de 
dinamització econòmica per tal que, tant les persones com les empreses, s'anticipin i s'adaptin a les 
contínues transformacions que es produeixen en el món del treball i de l'economia. 

 

On som i com contactar  

 Activitat: Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels “La Guaita” 

 Adreça: Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de la Granota)  (Barri Can Roca) 

 Telèfon:936 352 575 

 Fax:936 352 514 

 Pàgina web: https://laguaita.org/ 

 Correu-e: promocio.economica@castelldefels.org 

 Horari:  
Dilluns i divendres de 8:30 h a 15:00 h (cal concertar cita prèvia) 
De dimarts a dijous de 8:30 a 19:00 h 
Setmana Santa, juliol i agost i Nadal: dilluns a divendres de 8 a 15 h 
Setmana festa major d'agost TANCAT 

 Responsable polític: Eva López 

 Responsable tècnic: Santiago Amaro 
 
Serveis que us oferim26  

SERVEIS A LES EMPRESES 

 Informació, Orientació i Assessorament per a la creació d'empreses: Assessorar les 
persones que tenen idees de negoci, ajudant-les a fer viables aquestes idees i a fer-les 
realitat, acompanyant-les en l'elaboració del pla d'empresa, orientant-les sobre 
l'obtenció de recursos econòmics, subvencions i tràmits de constitució, fent-les 
reflexionar sobre la seva idea de negoci i formant-les en aquells aspectes estratègics 
per a la gestió de la seva futura empresa.  

 Punt PAE: Punt d'atenció a l'emprenedor, en el què s'assessora i presta serveis als 
emprenedors i en el qual es tramita la posada en marxa d'activitats empresarials 
lligades a les principals formes jurídiques: Societat Limitada (SL) i Autònoms, 
especialment  

 Prospecció de les necessitats de les empreses: Contactar amb empreses locals per 
conèixer les seves necessitats amb l'objectiu d'adaptar els nostres serveis. 

 Borsa de Treball: Posar al servei de les empreses locals una borsa de treball per 
facilitar-los la gestió de recerca de personal.  

 Consolidació d'empreses: Oferir un  conjunt de programes i serveis per ajudar a la 
consolidació de les empreses amb l’objectiu de fer-les més competitives 

 Guia d'empreses locals: Oferir a les empreses i als comerços de Castelldefels la 
possibilitat d'aparèixer en una guia d'empreses, per tal que els clients potencials 

                                                           
26

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

https://laguaita.org/
mailto:promocio.economica@castelldefels.org
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els  puguin localitzar d'una forma ràpida i senzilla les 24 hores del dia. Aquesta guia es 
troba a la web municipal.   

 Conferències i jornades: Realitzar anualment un Cicle d'Activitats adreçat a les petites 
i mitjanes empreses (PIME) sobre temes que poden ser del seu interès i 
que  incideixen en la millora de la seva competitivitat.  

 Formació: Programar cursos de formació contínua, tant per a les persones 
responsables i/o directives de les empreses com per a les persones que treballen en 
aquestes i per a persones emprenedores que estan madurant una activitat econòmica 
per compte propi.  

 Organització de Premis: Amb l'objectiu de premiar els esforços per millorar la 
competitivitat de les empreses del municipi, coorganitzem plurianualment amb altres 
entitats premis a nivell supramunicipal i col·laborem en la seva gestió fomentant i es 
donant suport a la presentació de candidatures d'empreses locals.  

 Publicacions municipals: Difondre informació a les empreses locals sobre activitats 
públiques i privades, convocatòries de subvencions i resultats d'estudis. En general, 
difondre tota mena d'informació local que les pugui afectar o interessar.  

 Estudis econòmics i socials: Posar a l'abast dels agents econòmics i socials informació 
a través d'estudis referits a temàtiques de desenvolupament local, promoció 
econòmica, comerç, ocupació i formació.  

 Espai de Coworking: Servei de lloguer d'espais compartits per a l'allotjament 
empresarial, a disposició, prioritàriament, d'empreses de nova creació o en fase de 
consolidació. Els preus del lloguer estan recollits a les ordenances municipals.  

 Espais de trobades empresarials: Organitzem trobades empresarials amb format de 
jornades de treball adreçades a PIMES i comerços locals amb l'objectiu de  posar en 
contacte empreses territorialment properes per tal de facilitar les relacions comercials 
i la generació de negoci entre elles.  

 Oficina de Transferència del Coneixement i plataforma ON INNOVEM: Posem en 
contacte pimes interessades en innovació i tecnologia amb agents d’innovació del Parc 
Mediterrani de la Tecnologia (PMT-UPC) Pregunta'ns com. 

 Reempresa: Reempresa és un nou model d'emprenedoria que fomenta la continuïtat 
d'empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i 
direcció. Acompanyem a la persona que reemprèn a agafar el testimoni en la gestió 
d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar-ne l'activitat i 
acompanyem a la persona propietària del negoci a trobar un/a comprador/a 
adequat/da i fer un pla de cessió per garantir la seva continuïtat.  

 Subvencions: L'ajuntament concedeix subvencions destinades a fomentar la creació 
d'iniciatives econòmiques i donar suport a la creació d’empreses i a la contractació de 
persones en atur per tal de promoure l'activitat dels autònoms, comerços i empreses 
ja creades que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori.  

SERVEIS A LES PERSONES 

 Foment de l'ocupació: Col·laborar amb altres administracions competents en matèria 
laboral portant a terme programes de polítiques actives d'ocupació. Oferir llocs de 
treball de caràcter temporal, per realitzar activitats d'interès social, al mateix temps 
que els usuaris i les usuàries combinen formació i experiència.  

 Programes d'orientació professional i assessorament individual per trobar feina: 
Realitzar una atenció personalitzada orientant els nostres usuaris/àries per aprofitar el 
seu potencial a l'hora d'escollir professió, de reorientar la seva trajectòria 
professional, de conèixer les principals demandes del mercat laboral per escollir 
adequadament les ofertes, etc. Borsa de Treball: Realitzar la  intermediació entre 
persones aturades i empreses locals i comarcals amb l'objectiu de facilitar als 

http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=603
https://www.oninnovem.com/contacte/
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ciutadans i ciutadanes i a les empreses del municipi un espai on gestionar 
(presencialment o través d'Internet) les ofertes de treball. Més informació.  

 Formació ocupacional o continuada: Programar accions que capaciten o actualitzen 
coneixements de cara a poder exercir una professió o millorar l'exercici professional. 
Aquestes accions van destinades tant a persones en situació d'atur (Formació 
Ocupacional) com a persones en actiu (Formació Continuada). Les accions es 
programen en base a la demanda i les necessitats del mercat laboral i amb l'objectiu 
d'evitar la fractura digital i la millora de coneixements i habilitats de tipus transversal 
i/o específics.  

 Servei d’Integració Laboral. (SIL): Recurs especialitzat d'assessorament i orientació 
laboral destinat a persones amb certificat de discapacitat on es realitzen tasques de 
valoració professional, suport a la recerca d'ocupació i seguiment de processos de 
selecció. 

 Observatori permanent socio-econòmic.  

A què ens comprometem  

 A donar informació precisa, anticipada i entenedora. 
 A organitzar, impartir i coordinar cursos de formació per millorar la seva ocupabilitat. 
 A fer d'intermediaris entre empreses i persones en recerca de feina mitjançant una 

borsa de treball. 
 A donar suport a les persones que tenen una idea de negoci assessorant-les i fent-les 

reflexionar sobre la seva viabilitat. 
 A oferir un espai de treball amb els recursos necessaris per afavorir la creació i 

consolidació d'activitats empresarials, especialment en els primers anys d'existència. 
 A orientar  les persones aturades en el seu procés de recerca de feina. 
 A establir acords i col·laboracions amb altres entitats per realitzar projectes de 

polítiques actives d'ocupació. 
 A realitzar un cicle anual d'activitats adreçat a les empreses. 
 A facilitar la tramitació administrativa necessària per a la posada en marxa i 

legalització d'activitats empresarials.  

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nivell de qualitat dels serveis percebut per la ciutadania (anualment) 
 Nombre de cursos impartits. 
 Nombre de persones formades. 
 Nombre d'activitats impartides per a empreses. 
 Nombre d'ofertes de treball publicades. 
 Nombre d'intermediacions laborals realitzades a través de la borsa de treball. 
 Nombre de persones orientades en matèria de recerca de feina. 
 Percentatge d'inserció laboral de participants en programes d'orientació (anualment). 
 Nombre de persones ateses al Servei d'assessorament d'empreses. 
 Percentatge de persones assessorades que inicien el pla d'empresa (anualment). 
 Nombre de expedients donats d'alta al Punt PAE. 
 Nombre d'empreses allotjades a l'espai de Coworking. 
 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 

internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al 
servei (anual). 
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 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives 
al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual) 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

 
Carta de serveis del Servei Local de Transició Escola Treball (SLTET) 

 

Presentació  

El Servei Local de Transició Escola Treball ofereix informació, orientació, formació i acompanyament 

al jovent de Castelldefels de 16 a 21 anys que no ha assolit els objectius de l'Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) i que vol continuar el seu itinerari formatiu o bé iniciar la  inserció al món laboral. 

On som i com contactar amb nosaltres 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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 Activitat: Ajuntament Transició Escola Treball 

 Adreça c/ Església, 1 (Barri Centre) 

 Telèfon 93 665 11 50 Ext. 1758/ 600 929 677  

 Pàgina Web http://www.castelldefels.org/sltet 

 Facebook:www.facebook.com/despresdeesoqcastelldefels 
Correu-e: sltet@castelldefels.org   

 Horari: Atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30 a 14:30h (amb cita prèvia). 

 Responsable polític: Jordi Maresma 

 Responsable tècnic: Eulàlia Vinyals/ Rosa Sanz 
 

Serveis que us oferim27  

Informar, orientar, acompanyar i fer el seguiment del jovent, de 16 a 21 anys, per tal de 

possibilitar el seu itinerari formatiu i/o la seva inserció laboral. 

 Informació sobre els diferents recursos formatius i ocupacionals. 
 Orientació per facilitar la presa de decisió vers  la continuïtat formativa o la recerca de 

feina. 
 Acompanyament cap als recursos formatius i ocupacionals més adients. 
 Seguiment durant el procés d'inserció formativa o laboral. 

Formar mitjançant els Programes de Formació i Inserció en la modalitat Plans de Transició al 

Treball (PFI-PTT) 

 Formació Professional en un ofici per iniciar-se en una professió de manera pràctica. 
(Inclou 180 hores de formació en centres de treball) 

 Formació Bàsica necessària per a la continuïtat formativa i ocupacional. 
 Oferta de quatre perfils:  

o Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 
o Auxiliar en establiments hotelers i de restauració. 
o Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis. 
o Auxiliar de muntatges d’equips informàtics 

Informar i orientar els centres educatius de secundària per tal de facilitar el procés d'orientació a 

l'alumnat que no assoleix els objectius de l'ensenyament secundari obligatori. 

 Informació a l'equip docent sobre els recursos municipals i comarcals disponibles per 
tal de realitzar orientacions a l'alumnat. 

 Xerrades informatives i d'orientació per alumnat, docents i famílies, entorn als 
recursos formatius i professionals.  

 Participació en jornades culturals, d'orientació i reunions de pares i mares 
organitzades des dels centres de secundària. 

Oferir suport a projectes educatius adreçats a l'èxit escolar. 

 Col·laboració amb els instituts d'educació secundària, en el disseny i desenvolupament 
de projectes educatius per prevenir el fracàs escolar. 

                                                           
27

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefels.org/sltet
mailto:sltet@castelldefels.org
mailto:nathalie.langer@castelldefels.org
mailto:Eulalia.Vinyals@castelldefels.org
mailto:rosa.sanz@castelldefels.org
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 Coordinació amb els instituts, en el recorregut de l'alumnat d'un PFI-PTT a Cicles 
formatius de Grau Mitjà, per tal de garantir la continuïtat de l'itinerari formatiu.  

 Coordinació amb el Centre de Formació d'Adults, pel que fa a la derivació i seguiment 
de l'alumnat dels PFI-PTT que volen obtenir el graduat d'educació secundària 
obligatòria. 

A què ens comprometem  

Des del Servei Local de Transició Escola Treball 

Oferir informació actualitzada a les persones que ho sol·licitin pel que fa a serveis i recursos 

formatius i ocupacionals segons les ofertes existents.  

 Mantenir sempre actualitzada a la Web la guia de serveis municipals de transició 
escola-treball "Aquesta és la teva". 

Amb l'alumnat que participa en els  Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de 

Transició al Treball (PFI-PTT) 

 Proporcionar anualment un mínim de 10 places a cadascun dels cursos organitzats. 
 Oferir a l'alumnat pràctiques a empreses relacionades amb la formació cursada. 
 Oferir l'oferta formativa, prioritàriament a l'alumnat del municipi i, quan hi hagi places 

disponibles es farà extensible a l'alumnat d'altres poblacions. 
 Mantenir un seguiment de l'alumnat que finalitza els PFI-PTT:  
o Durant el període d'un any, per tal de fer un seguiment del seu itinerari formatiu i/o 

laboral posterior. 
o Proporcionar una formació que fomenti el ple desenvolupament, tant personal com 

professional, durant el transcurs dels Programes. 

Comunitat Educativa 

 Oferir als Instituts Públics de Castelldefels sessions informatives al llarg del curs per 
donar a conèixer el nostre servei a joves, famílies i professionals de l'educació. 

 Assistir a reunions, activitats i coordinacions programades prèviament, relacionades 
amb els projectes educatius municipals i comarcals del nostre àmbit de treball. 

Com mesurem els nostres compromisos 

Nombre de consultes que s'atenen al llarg d'un curs (de juliol a juliol). 

Alumnat que participa en els Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al 

Treball (PFI-PTT) 

 Nombre de places atorgades per curs. 
 Percentatge d'alumnat respecte al total de matriculats que realitzen formació pràctica 

en empresa. 
 Percentatge d'alumnat que finalitza la formació pràctica en empresa respecte al total 

matriculat. 
 Percentatge d'alumnat procedent d'altres municipis respecte al total matriculat. 
 Percentatge d'alumnat que finalitza el PFI-PTT respecte al nombre que el comença. 
 Percentatge d'alumnat que aprova el PFI-PTT respecte al nombre que el finalitza. 
 Percentatge d'alumnat que en un any s'insereix laboralment. 
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 Percentatge d'alumnat que es presenta a la prova d'accés a cicles formatius de grau 
mitjà respecte al nombre total d'alumnat matriculat en actiu. 

 Percentatge d'alumnat que segueix un itinerari formatiu al cap d'un any de la 
finalització del PFI-PTT (Cicles formatius de grau mitjà i/o Escola d'adults i/o Formació 
Ocupacional) 

Comunitat Educativa 

 Nombre de reunions de coordinació realitzades amb cadascun dels instituts. 
 Percentatge d'assistència a les reunions dels projectes organitzats a nivell municipal i 

comarcal. 

Generals 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 
internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al 
servei (anual) 

 Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives 
al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual). 

 Indicadors SLTET 
  

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 
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Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

 

Carta de serveis de Salut  

 

Presentació 

A l'Àrea de Salut i Consum ens ocupem: 

 De la promoció de la salut i del foment dels hàbits saludables de la ciutadania. 
 De la seguretat alimentària. 
 De les piscines d’ús públic. 
 Dels establiments de pírcing i tatuatge. 
 Del control de la legionel·la en instal·lacions de baix risc. 
 Del control de les plagues en la via pública (paneroles rosegadors,...). 
 De l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor*. 
 Dels animals de companyia. 
 Del Cementiri Municipal. 

 (*)La Oficina d’Informació  al Consumidor té Carta de Serveis pròpia 

On som i com contactar amb nosaltres 

Centre Municipal Frederic Mompou 

Plaça de Joan XXIII, 8-10, Planta baixa (Barri el Castell – Poble Vell) 

08860 – Castelldefels 

Telèfon: 93 665 11 50 (centraleta) o 93 636 41 44. 

Adreça  electrònica: sanitat@castelldefels.org 

Web: www.castelldefels.org/salut 

Responsable política:  Lourdes Armengol  

Responsable tècnica:  

Isabel Cabré 

Lurdes Oliveras 

Salut: De dilluns a divendres, de 9:30 h a 13.30 h. 

 oraris d’atenció al públic 

 Consum: Dimecres i dijous pels matins i dilluns per la tarda. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
mailto:sanitat@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/ca/salut
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Cal demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

 Servei jurídic de Consum: dijous tarda. 
Cal demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

 Oficina d'administració del Cementiri: Dilluns i dimecres de 10h 14h. 
Cal demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

 Animals de companyia, Plagues, Altres temes de Salut Pública: Dimarts i divendres de 10 a 
14h 

 Cementiri: De dilluns a dissabte de 10  a 13 h i de 16 a 18 h. Diumenges de 10 a 13 h.  

* 01/11 de 09 a 18 h. (horari ininterromput). 

* 25/12 i 01/01 Tancat.  

* Mesos de  juliol i agost (dilluns  tancat).   

C/ de la Pietat, 34 – 08860 Castelldefels 

 

Serveis que us oferim28  

PROTECCIÓ DE LA SALUT: 

Servei de seguretat i higiene dels aliments: 

 Supervisió i control del risc sanitari dels establiments minoristes d’alimentació, de 
competència municipal dels projectes d'obertura d’establiments alimentaris i/o 
restauració, control del risc sanitari dels establiments alimentaris i/o de restauració. 

 Control sanitari de l'aigua de consum públic. 

 Registre Sanitari alimentari municipal 

Sanitat ambiental: 

 Control sanitari de piscines d'ús públic i centres de tatuatge i/o pírcing. 

 Control de legionel·la  en edificis de titularitat  pública, neteja de carrers i rec públic. 

 Gestió de plagues, insectes i/o rosegadors als espais públics i/o edificis municipals. 

Control sanitari: 

 Vigilància i control del compliment de la normativa vigent en matèria sanitària i 
d'animals domèstics. 

 Tramitació i gestió de totes aquelles denúncies relacionades amb la nostra 
competència. 

CONTROL I PROTECCIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA: 

                                                           
28

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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 Recollida i manteniment dels gossos abandonats a la via pública. 

 Foment d'adopcions d'animals abandonats. 

 Gestió del cens d'animals de companyia i de gossos potencialment perillosos. 

 Expedició d’autorització de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 

 Gestió de les colònies de gats al carrer. 

PROMOCIÓ DE LA SALUT:  

Activitats informatives i formatives que serveixin per incrementar els coneixements i la 

sensibilització de la ciutadania envers els hàbits de vida saludables, que fomentin tant la salut 

individual com col·lectiva. 

 Programa de Revisions bucodentals (alumnat de 1r, 3r i 5è de primària i de 1r i 3r d' 
ESO). 

 Programa de vacunacions escolars (6è de primària i 2n d'ESO). 

 Programa d'educació per a la salut a la població escolar. 

 Pla de Formació de pares i mares. 

 Col·laboració amb entitats i associacions en la realització d’activitats i actes relacionats 
amb la promoció de la salut.  

CEMENTIRI: 

 Manteniment de les instal·lacions. 
 Realització dels actes funeraris (inhumacions, exhumacions, trasllats...) 

 FI INA D’ADMINIS  A IÓ DEL  EMEN I I  

 Gestió administrativa de tots els tràmits en relació a les concessions funeràries. 
 Control de totes les operacions que es realitzin en el Cementiri Municipal i dels serveis 

que s’ofereixen.  
 Autorització d'obres particulars (làpides). 
 Compliment de les mesures sanitàries i higièniques d’acord amb el reglament de 

Policia Sanitària Mortuòria (Decret 297/1997, de 25 de novembre). 

CONSUM (*)Veure Carta de Serveis de la Oficina d’Informació  al Consumidor. 

 

A què ens comprometem 

 Vetllar pel compliment de la normativa sanitària. 
 Supervisar, en els casos que la llei ho requereix,  les inspeccions sanitàries a les 

activitats comercials.  
 Realitzar les desinfeccions i desratitzacions per al control de plagues als espais públics, 

en un termini màxim d'una setmana des de la comunicació a l'Àrea. 
 Oferir la vacunació escolar gratuïta que determina el Departament de Salut, 

anualment, a les escoles de primària i secundària de la ciutat, amb la col·laboració dels 
equips sanitaris d'Atenció Primària. 

 Oferir el programa d'educació per a la salut a totes les escoles de primària i secundària 
de la ciutat. 

 Informar, assessorar i gestionar qualsevol actuació relacionada amb les operacions 
funeràries del cementiri municipal en el termini de 10 dies. 
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 Mantenir en bones condicions les instal·lacions municipals. 
 Fomentar, en tots els casos en què sigui possible, la resolució de problemàtiques 

sanitàries mitjançant la mediació entre els/les ciutadans/es. 
 (*) Veure Carta de Serveis de la Oficina d’Informació al Consumidor. 

Com mesurem els nostres compromisos 

Per poder comprovar l'assoliment dels nostres compromisos, establim una sèrie d'indicadors: 

 Nombre total d'establiments alimentaris controlats sanitàriament, (trimestral).  
 Nombre total de queixes i denúncies ciutadanes relatives a temes sanitaris 

(trimestral).  
 Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries relatives a plagues 
 Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre d’actuacions relatives a 

animals. 
 Nombre de denúncies i nombre d’actuacions per insalubritat. 
 Nombre de denúncies i nombre d’actuacions alimentàries. 
 Percentatge d'animals recuperats pels propietaris (trimestral). 
 Percentatge de gossos recollits per l'Ajuntament que hagin estat adoptats (semestral).  
 Percentatge d'alumnat vacunat a l'escola (anual). 
 Percentatge d'alumnat al qual  s'ha fet la revisió bucodental (anual). 
 Nombre d'enterraments i altres actes funeraris realitzats (inhumació de cendres, 

exhumacions, autoritzacions, buidats, renovació de nínxols, trasllats, canvis de 
titularitat, liquidacions ...) (trimestral). 

 Percentatge d'alumnat de la ciutat, tant de primària com de secundària, que hagi 
participat en una o més activitats de promoció de la salut  (setembre-juny). 

 Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de 
qualitat i innovació implantades al servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania 
relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual). 

 (*) Veure Compromisos de la Carta de Serveis de la Oficina d’Informació al 
Consumidor. 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 
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 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de serveis dels  Serveis Econòmics: Àrea d’Hisenda  Gestió Econòmica i Financera 

 
Presentació  
 
La missió de l’Àrea d’ isenda (Serveis Econòmics) és dur a terme la gestió econòmica del municipi , 
en sentit ampli, amb l’objectiu de facilitar i executar, d’una banda la planificació i la gestió 
pressupostària i econòmica (a través de la Secció de Comptabilitat i Patrimoni i les seves Unitats 
Intermèdies), i d’altra banda la política fiscal (a través de la Secció de Gestió de Tributs i SIT i les 
seves Unitats Intermèdies). 

Ens ocupem de la gestió econòmica, amb l'objectiu de facilitar la planificació i la gestió 
pressupostària i econòmica, i permetem l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per a 
l'exercici de l'activitat municipal, gestionem l'inventari de béns i mantenim la base de dades de la 
ciutat i de tercers. 
 
Estem integrats per: 
 
SECCIÓ DE COMPTABILITAT I PATRIMONI: Aglutina les funcions d'intervenció i tresoreria i gestiona 
la comptabilitat  de l'Ajuntament i el patrimoni/inventari de béns municipals. Garanteix la correcta 
elaboració, aprovació i tramitació del pressupost i assegura la comptabilització de tots els actes i 
documents de contingut econòmic, inclòs el patrimoni comptable, així com la seva fiscalització i 
execució, i els estudis de costos dels serveis municipals, n’extreu informació i indicadors i els 
analitza per tal d’optimitzar la gestió econòmica financera de l’Ajuntament, garantint una imatge 
real i fidel als principis comptables. 
 
S’estructura organitzativament en: 

 UI Pressupost, Comptabilitat i Patrimoni. 

 UI Fiscalització i Costos. 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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SECCIÓ DE GESTIÓ DE TRIBUTS I SIT (Sistemes d'Informació Territorial): Facilita i executa la política 
fiscal, assegura l’ordenació, gestió, liquidació i inspecció dels ingressos de dret públic, així com la 
seva fiscalització, i garanteix la fiabilitat de la base de dades de ciutat i de tercers, n’extreu 
informació i indicadors i els  analitza per tal d’optimitzar-ne la correcta execució per a la recaptació.  
 
S’estructura organitzativament en: 

 UI Gestió de Tributs. 
 UI SIT. 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ORGT): Actua per 
delegació de l’Ajuntament, bàsicament en funcions corresponents a matèries de recaptació, i, en 
menor mesura, de gestió d'alguns ingressos de dret públic. 
 
 
On som i com contactar  

 
Activitat: Dependències Municipals 
Adreça: Plaça de l'Església, 1  
Intervenció, Tresoreria i Secció de Comptabilitat i Patrimoni: 2a planta (Edifici Històric de 
l'Ajuntament)  i Secció de Gestió de Tributs i SIT: 3a planta (Edifici Històric)  (Barri Centre) 
Telèfon: 936 651 150 
Fax: 936 657 714 
Correu-e: serveis.economics@castelldefels.org   
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h 
Responsable polític: Jordi Vendrell 
Responsable tècnic/a 
José L. Iranzo (Interventor municipal) 
Joana Miralles (Tresorera municipal) 
 

 Comptabilitat i Patrimoni  

 Telf: 936352531  

 Mail: serveis.economics@castelldefels.org 
 

 Gestió de Tributs  

 Telf: 936352530  

 Mail: gestio.tributaria@castelldefels.org 
 

 Sistemes d'Informació Territorial (SIT)  

 Telf: 936651150 

 Mail: SIT@castelldefels.org 
 
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
 
 
Serveis que us oferim29  

Serveis que us oferim 
 Simbologia utilitzada 

  Com es poden sol·licitar: X 

                                                           
29

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

mailto:serveis.economics@castelldefels.org
mailto:JLuis.Iranzo@castelldefels.org
mailto:Joana.Miralles@castelldefels.org
mailto:SIT@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=31483
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  Com es presten:   

Tràmits de gestió immediata 
Òrgan Gestor 
Responsable 

Presencial
ment 

Correus Tel. Fax 
e-
mail 

web @ 

Ingrés fiances i dipòsits  OAC/C-P X             

Pagaments i endossos C-P X X X X X     

Factura electrònica  C-P         X X X 

Càlcul previ de tributs i altres ingressos 
de dret públic 

GT/ORGT/OAC X X X X X   X 

Actualització de dades fiscals  SIT/GT/ORGT X X   X X X X 

Assistència en declaracions tributàries  GT/ORGT/OAC X    X     X   

Autoliquidacions assistides d'ingressos 
de dret públic 

 X       

Pagament de tributs i altres ingressos 
de dret públic 

ORGT X         X   

Informació sobre deutes pendents ORGT X X   X X X X 

Participació en subhastes/vendes per 
gestió directa 

ORGT X X           

Domiciliacions de pagament 
(gestió i consulta) 

ORGT/OAC X X X X X X X 

Duplicats de rebuts/liquidacions de 
tributs i altres ingressos de dret públic 

ORGT/GT X X X X X X X 

IAE: gestió censal 
(altes/baixes/variacions) 

ORGT X X           

Informació sobre beneficis fiscals 
(exempcions/bonificacions) 

GT/ORGT/OAC X X X X X X X 

Assessorament per emplenar 
documentació 

OAC/Serveis 
Econòmics/ORGT 

X X X X X X   

Consultar fotografia vehicle en 
multes/GT 

ORGT/GT X X X X X X X 

Alertes SMS i e-mail ORGT X     X X 

Tràmits de gestió diferida Òrgan Gestor 
Presencial
ment 

Correus Tel. Fax 
e-
mail 

web @ 

Alta tercers/dades bancàries C-P X     X X 

Devolució dipòsits i fiances  C-P/ORGT X X X X X   
 

Certificats i informes  

Serveis 
Econòmics 

X X   X X   X 

Desqualificació habitatges protecció 
oficial 

GT X X   X X X 
 

Fraccionaments i ajornaments de 
deutes  

OAC/ORGT/GT X X   X X X X 

Compensació de deutes amb crèdits 
pendents de pagament 

ORGT/C-P X X         
 

Multes de circulació  GT/ORGT X X         X 

Tramitació devolució d'ingressos 
indeguts 

ORGT/OAC/UI 
GT/C-P 

X X X X X X   

Tramitació duplicats permís de 
conducció/circulació 

ORGT X 
 

          

Assessorament cadastral  SIT X 
 

 X   X     

Actes d’Inspecció  SIT X    X X  

Cites prèvies 
OAC/Serveis 
Econòmics/ORGT 

X X X X X     

Notificació electrònica ORGT X X    X X 

Identificació conductor en multes ORGT 
X (persones 
físiques) 

X    

X 
(persone
s 
jurídique
s) 

X 
(perso
nes 
jurídiq
ues) 

Tramitació GT X X    X  

http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=865
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=536
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=794
http://www.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=796
http://www.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=478
http://www.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=419
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=802
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=802
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=799
http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=866
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al·legacions/recursos/reclamacions 

Tramitació beneficis fiscals 
(exempcions/bonificacions) 

GT X X   X X  

Abreviatures 

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques 
OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana 
ORGT - Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
Serveis Econòmics – Tot l'equip + ORGT 
C-P – Comptabilitat i Patrimoni 
GT - Gestió de Tributs 
SIT - Sistemes d'Informació Territorial 
 
A què ens comprometem 

 A informar i recordar puntualment tots els assumptes de l'àrea que siguin d'interès 
general mitjançant inserció en el web municipal, la revista municipal El Castell i altres 
mitjans de difusió que es considerin adequats. 

 A procurar uns tràmits més àgils i fàcils en ingressos (ajornaments i fraccionaments de 
deutes, domiciliacions, i compensacions) i en pagaments (transferències, endossos, 
tramesa puntual als creditors de les dades identificatives dels pagaments) i, sempre 
que sigui possible, a través del web. 

 A oferir a la ciutadania una gestió personalitzada dels assumptes de l'àrea. 
 A atendre de manera personalitzada i confidencial, en menys de 10 minuts d'espera, 

excepte situacions excepcionals. Les cites prèvies s'atendran en l'hora convinguda. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Queixes de la ciutadania relatives a la informació actualitzada que contenen els 
diversos mitjans de comunicació d'aquesta Administració. 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o 
internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al 
servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes (de la ciutadania i/o 
internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades 
(anualment). 

 Altres indicadors i dades d'interès continguts en la Memòria Anual de Gestió dels 
Serveis Econòmics - Àrea d'Economia i Hisenda, Gestió Econòmica i Financera. 

 Indicadors Àrea econòmica 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 
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 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

Carta de serveis de Serveis Socials i Dependència 

 

Presentació 

 

Treballem per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es 
troben en situació de dependència, discapacitat, risc social i/o exclusió. 

Els diferents serveis: servei de primera acollida (SPA), Servei d'Atenció Individual i Familiar (SAIF) i el 

Servei d’atenció a la Dependència ofereixen un acompanyament professional davant situacions 

personals, familiars o socials que requereixen d’una valoració i orientació perquè els recursos i 

prestacions públiques a les que poden accedir siguin les que més s’ajusten a les seves necessitats. 

 

On som i com contactar amb nosaltres 

 Activitat: Serveis Socials i Dependència 

 Adreça: Carrer Tomàs Edison, 13 

 Telèfon: 935 461 083 

 Horaris: 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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Atenció al públic (personal administratiu): 

Matí: de dilluns a divendres de 9:30 a 13.30h. 

Tarda: de dilluns a dijous de 15 a 18:30h, excepte a Setmana Santa, Nadal i els mesos de 

juliol i agost. 

Servei de Primeres Acollides (SPA, treballador/a social) 

Dilluns i dijous:  de 9 a 13:30h. 

Dimarts: de 15 a 19h. 

Atenció presencial (cal demanar cita prèvia): 

 Dilluns i dijous de 9h a 13:30h 

 Dimarts i dimecres de 15h a 19:30h 

HORARI D'ESTIU, SETMANA SANTA I NADAL: 

Dilluns i dijous:  de 9:30 a 13:30h 
  

 Responsable polític: Esther Niubó 

 Responsable Tècnic: Antonio Gómez 

 Característiques: Garantir i facilitar a tots els ciutadans l'accés als serveis socials. Informar, 

orientar, assessorar, etc. sobre les prestacions, els recursos i serveis que permetin resoldre 

situacions socials de la ciutadania. 

Servei d'atenció individual i familiar (SAIF):  

Hores convingudes amb als tècnics referents, en horaris de matí i tarda de dilluns a dijous. 

Serveis que us oferim30  

SERVEI DE PRIMERES ACOLLIDES (SPA) 

 Informar i assessorar sobre els recursos, prestacions i serveis als quals pot accedir la 
ciutadania relacionats amb els Serveis Socials. 

 Orientar i assessorar sobre   la situació socioeconòmica individual i/o familiar.  
 Derivar les persones al Servei d'atenció individual i familiar o al Servei d'atenció a la 

dependència,  la discapacitat i la gent gran ,quan la situació ho requereixi. 
 Tramitar les sol·licituds de prestacions i serveis municipals i d'altres administracions 

públiques que no requereixen tractament social. 
 D'aquest servei en depenen entre d’altres: l'acolliment, l'assessorament i l'ajuda 

d'urgència per a situacions que així ho requereixin de la població resident al municipi 
(dones víctimes de violència de gènere, menors o gent gran en situació de risc...). 

 Informar, orientar i assessorar  les persones i els seus familiars sobre  la Llei de 
Dependència, el Servei municipal d’Ajuda a Domicili (SAD), el Servei de teleassistència 
i els recursos i serveis relacionats amb l'atenció a les persones amb dependència, 
discapacitat i gent gran. 

 Oferir suport professional a la situació individual i/o familiar. 

                                                           
30

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 
marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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 Derivar les persones al Servei d'Atenció Individual i Familiar de Dependència, 
Discapacitat i Gent Gran (SAID) quan la situació ho requereixi. 

 Informar, gestionar i tramitar les sol·licituds i revisions de grau de reconeixement de 
dependència i de grau de discapacitat de les persones, queixes i reclamacions 
derivades de la Llei de la dependència, Teleassistència, Programa Respir i SAD. 

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL I FAMILIAR (SAIF) 

 Oferir  a la persona i/o família un professional de referència com a suport i el treball a 
realitzar per reconduir la situació de vulnerabilitat. 

 Treballar per a la prevenció i l'atenció de les situacions d'exclusió per promoure la no-
exclusió social de les persones. 

 Establir plans de treball conjunts amb la persona i/o la família.  
 Gestionar i coordinar recursos per al benefici de les persones.  
 Derivar a recursos o a equips especialitzats quan la situació individual o familiar ho 

requereixi. 

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL I/O FAMILIAR A LA DEPENDÈNCIA, PERSONES AMB DISCAPACITAT 
I GENT GRAN (SAID) 

 Oferir a la persona i/o família un professional de referència com a suport i el treball a 
realitzar. 

 Elaborar el Programa Individual d'Atenció (PIA) i fer-ne el seguiment. 
 Planificar i prestar el SAD i tramitar l’alta al Servei de Teleassistència Domiciliària 

(TAD) quan es compleixen els requisits d'accés. 
http://www.castelldefels.org/ca/serveis_benestar.asp?traid=28 

 Informar, assessorar i orientar les persones amb discapacitat, dependència i gent gran 
o els seus familiars d'acord amb els seus interessos i necessitats. 

 D'aquest servei en depenen entre d’altres: el servei de transport adaptat, el servei 
d'intèrpret de llengua de signes i el servei d'inserció i orientació laboral per a persones 
amb discapacitat. 

 Establir plans de treball per fer el seguiment dels casos de gent gran que ho 
requereixen. 

SERVEIS I PROGRAMES DE SUPORT A LES ENTITATS SOCIALS 

 Oferir suport tècnic, formatiu i econòmic a les entitats socials del municipi. 
 Convocar i gestionar les subvencions a entitats socials que intervinguin al municipi. 

http://www.castelldefels.org/ca/serveis_benestar.asp?traid=178 

 

A què ens comprometem 

A donar informació presencial, telefònica i per correu electrònic garantint una resposta en un 
termini màxim de 10 dies. 

Tots aquests serveis i recursos estan subjectes a la disponibilitat pressupostària, a plans d'actuació 
individuals i familiars, i a les condicions i requisits específics de les famílies. 

SERVEI DE PRIMERES ACOLLIDES (SPA) 

http://www.castelldefels.org/ca/serveis_benestar.asp?traid=28
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 A fer la tramitació immediata de la teleassistència mòbil de violència de gènere si es 
compleixen els requisits legals. 

 A fer els tràmits de sol·licituds, un cop obtinguda la documentació requerida, com a 
màxim en el termini de 15 dies. 

 A tramitar les sol·licituds de valoració, revisions de reconeixement del grau de 
dependència, queixes i reclamacions derivades de la Llei de la dependència, 
Teleassistència i accés al Programa Respir en el termini de 15 dies laborables com a 
màxim, un cop lliurada la documentació requerida. 

 A atendre els casos urgents de SAD com a màxim en un termini de 3 dies laborables. 

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL i FAMILIAR (SAIF) 

 A oferir el suport i assessorament  professional de referència  i sempre d’acord  amb 
els interessos de la persona es deriva al Servei d'atenció individual i  familiar o al 
Servei d'atenció a la dependència i la discapacitat. 

SERVEI D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA DISCAPACITAT 

 A reduir els temps d’elaboració i tramitació  del Programa Individual d'Atenció (PIA) a 
un termini inferior a 90 dies, a partir de la notificació de l’expedient de dependència 
per part de Serveis Territorials. 

 A gestionar i tramitar les peticions d'alta al Servei de transport adaptat esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda en un termini màxim d'una setmana a partir de la 
seva petició. 

 A atendre les peticions d’intèrpret de llengua de signes en un termini màxim de 3 dies 
laborables a partir de la seva petició. 

 A tramitar, pel que fa als serveis externs,  les sol·licituds  en un termini de 15 dies 
laborables com a màxim, excepte les de caràcter urgent en què el termini màxim serà 
de 4 dies laborables.  

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre total de persones ateses pels Serveis Socials Municipals (SSB). 
 Mitjana de temps d’espera per ser atès en primeres acollides (SPA i SPAD). 
 Percentatge de persones ateses pels Serveis Socials Municipals (SSB) sobre el total 

d’habitants. 
 Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries del Servei d’Ajuda 

Domiciliària (SAD) per raó de dependència, sobre el total de població de 65 anys en 
endavant. 

 Mitjana de temps d’espera per ser atès en servei de tractament (SAIF i SAIF 
Dependència). 

 Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries d’aparells de 
teleassistència, sobre el total d’habitants de 65 anys en endavant. 

 Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries del Servei d’Ajuda 
Domiciliària (SAD), sobre la població total de 65 anys en endavant. 

 Percentatge de dones d’entre 20 i 65 anys, sobre el total de la població que utilitza el 
Servei de Teleassistència Mòbil per raó de violència de gènere (TAM). 

 Mitjana d’hores setmanals de prestació de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària 
(SSAD) per persona. 

 Percentatge de persones usuàries de SAD per raó de la seva situació de dependència. 
 Percentatge de persones usuàries de SAD per raó de la seva situació social. 
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Presentació 

 Nombre de queixes i reclamacions de les persones usuàries. 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us 
pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment 
injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en 
general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció 
personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o 
citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que 
puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, 
en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres 
oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 
oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim 
de 30 dies. 

 

 

 
 

 

 

 

Ens ocupem de la gestió integral dels sistemes d’informació i de comunicació 

Carta de Serveis de Sistemes d’In ormació 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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Serveis que us oferim 

(emmagatzemar, processar i transmetre les dades) que permeten a l’organització 
disposar de la informació, eines i suport necessaris per tal de desenvolupar les seves 
tasques, així com garantir la disponibilitat i seguretat de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació (TIC). 

 

On som i com contactar  

Sistemes d’in ormació 

Ajuntament de Castelldefels 
Plaça de l’Església, 1 – 4a. Planta 
08860 Castelldefels 

SOS – Programa per notificar incidències i fer peticions (autoritzacions, etc.) a Sistemes 
d’informació. 

Telèfon i horaris: 

De dilluns a divendres. de 8.00 a 19.30 h. 

Tel i Fax: 93 635 25 55, 5555 (intern), 

De dilluns a divendres i caps de setmana, de 19.30 a 8.00 (per a incidències urgents - 
desviat al mòbil de la persona de guàrdia). 

Tel: 93.635.25.69 

Adreça electrònica: informatica@castelldefels.org i SOS@castelldefels.org 
 

 
 

Disponibilitat de la Xarxa (dades i veu) 

 
Accés a les dades autoritzades a través de la xarxa i accés a les xarxes de comunicació 
(internes i externes), tant amb veu (telefonia fixa i mòbil) com amb dades (Internet, e- 
correu, VPN, etc.) 

Disponibilitat de Servidors i Aplicacions 

 
Cadascun dels Serveis TIC que oferim (accés a dades i/o aplicacions) resideix en un 
servidor (físic o virtual) que ha d’estar sempre disponible: Servidor d’aplicacions, 
Servidors de fitxers, Servidor d’Impressió, Servidor Web, Servidor Exchange, Servidor 
Intranet, Servidor Citrix, etc. 

mailto:informatica@castelldefels.org
mailto:SOS@castelldefels.org


 

115 
 

Disponibilitat del Lloc de Treball 

 
Garantim que el lloc de treball (PC –programari i maquinari-, telèfon, impressora 
associada,etc...) funciona i té accés a la Xarxa i als Servidors, segons l’autorització de 
cada usuari/a. 

 
Servei d’atenció a les persones usuàries 

 
Per proporcionar els serveis fins ara esmentats, i poder atendre les desviacions dels 
serveis, tenim un sistema de recepció i resolució d’incidències. També  centralitza 
altres peticions al departament: sol·licituds de material, autoritzacions, accés a dades 
... 

 
Servei de Projectes TIC 

 
Donem solucions tecnològiques i organitzatives fent ús intensiu de les TIC per millorar 
els procediments de l’organització. Ajudem  les àrees a complir els seus objectius en  
un entorn de canvis socials i tecnològics amb solucions eficients. 

 
Suport a la gestió de l’Administració Electrònica. 

 
A què ens comprometem 

 

A garantir un nivell de disponibilitat superior al 98% en els últims 12 mesos en els 
Serveis acordats amb l’Organització. 

 
A treballar per la millora contínua de l’Organització fent ús de les TIC. 

 
A resoldre les incidències en menys de 3 dies laborables en el 90% dels casos els últims 
12 mesos. 

 
A mantenir un compromís amb la ciutadania: Pàgina Web Municipal i seu electrònica 
disponible més del 98% de temps. 

 
A fer auditories d’anàlisi de vulnerabilitat de la xarxa municipal. 

 

Com mesurem els nostres compromisos 

 

Percentatge del temps de disponibilitat dels serveis en els últims dotze mesos 
(mensual). 

 
Percentatge d’incidències resoltes en menys de tres dies laborables, respecte al total 
d’incidències comunicades(mensual). 

 
Nombre i relació de projectes desenvolupats. 
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Nombre d’auditories d’anàlisi de vulnerabilitat de la xarxa municipal 
 

Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la 
ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació 
conseqüents implantades al servei (anual). 

 
Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) 
relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual). 

 
 
 Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot 
allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 
l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què 
sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o 
anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre 
atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 
convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades 
personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un 
procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i 
queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a 
través de les nostres oficines o de la  web: 
www.castelldefels.org/suggeriments/ 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre 
constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una 
resposta en un termini màxim de 30 dies. 

 
 

 

Carta de Serveis de Turisme 

 

Presentació  

Tenim com a propòsit afavorir la projecció externa de Castelldefels, en el context nacional i 

internacional, impulsant i afavorint la generació d'un turisme i uns serveis de qualitat, 

convertint així el turisme en una font de recursos per a la ciutat a través de l'impuls del 

comerç, de les empreses i dels serveis de qualitat, respectant el medi ambient. 

 

On som/Com contactar 

 

 Adreça c/ Doctor Ferran 26-28, 1a planta 

 Telèfon: 936 651 150 (ext. 1930). 

 Fax: 936 657 714 

 Pàgina Web http://www.castelldefelsturisme.com   

 Correu-e turisme@castelldefels.org   

 Descripció: Àrea d'actuació municipal que té com a propòsit fomentar la projecció 
externa de Castelldefels, en el context nacional i internacional. 

 Responsable polític: Eva López 

 Responsable tècnic: Miguel Á. Vázquez 

 Característiques 
o OFICINA DE TURISME DEL CENTRE I DE LA PLATJA: De dilluns a diumenge de 

10 a 14 h. i de 16:30 a 20 h.  
Telèfons de contacte: 

Oficina de turisme del Centre: 93.635.27.27 i 93.665.11.50 ext. 1931 

Oficina de turisme de la platja: 93.635.27.27 i 93.665.11.50 ext. 634. 

Serveis que us oferim31  

 Informar i assessorar turísticament.  
 Assessorar i difondre l'oferta turística de la ciutat (activitats culturals i de lleure, 

allotjament, restauració...) i de la resta de la comarca del Baix Llobregat a través 
de diferents canals d'informació online i offline.  

                                                           
31

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en 
el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

http://www.castelldefelsturisme.com/
mailto:turisme@castelldefels.org
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 Promocionar la ciutat des del punt de vista turístic per generar nous recursos 
econòmics amb activitats que puguin fomentar el turisme familiar, esportiu i  
com a destinació turística intel·ligent. 

 Donar a conèixer l'oferta turística existent a Castelldefels, per tal de fomentar 
l'augment de fluxos de turistes i visitants. L’oferta turística de Castelldefels es 
promociona a través dels diferents canals online i offline, i a través d’activitats de 
dinamització turística.  

 Organitzar activitats turístiques i de lleure i a la vegada donem suport a totes 
aquelles iniciatives, tant públiques com privades, que beneficiïn turísticament el 
desenvolupament de la ciutat. 

 Editar periòdicament publicacions promocionals on apareixen els principals 
atractius i productes turístics de la ciutat, així com activitats que ajuden a 
desenvolupar turísticament el municipi. 

 

A què ens comprometem  

 Mantenir oberta durant tot l'any, tots els dies de la setmana les oficines 
d'informació turística de Castelldefels. 

 Informar a través de les dues oficines d'informació turística. 
 Mesurar el nivell de satisfacció dels usuaris/àries de les oficines de turisme. 
 Editar periòdicament publicacions promocionals per a difondre els atractius 

turístics de la ciutat així com els serveis complementaris. 
 Respondre en un màxim de tres dies tots aquells comentaris, suggeriments i 

queixes que arribin per part de la ciutadania referents al turisme. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Nombre de dies a l'any que estan obertes les oficines de turisme. 
 Resultats de les enquestes de satisfacció dels usuaris/àries de les oficines de 

turisme. 
 Nombre de díptics promocionals editats anualment. 
 Percentatge de queixes contestades dins del termini fixat. 
 Nombre de visites i persones visitants al Castell. 
 Nombre de reserves realitzades anualment. 
 Nombre de produccions cinematogràfiques i d'altres realitzades a Castelldefels 

 Indicadors Turisme 

 

Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot 

allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 

l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què 
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sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o 

anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre 

atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 

convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades 

personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un 

procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i 

queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les 

nostres oficines o de la  web: www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una 

oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini 

màxim de 30 dies. 

Carta de Serveis de Via Pública i Medi Ambient i Unitat de Gestió i At. Ciutadana  

 
Presentació  

Som un equip de professionals que treballem al servei de la ciutadania des de la Secció 
de Via Pública i Medi Ambient i la Unitat de Gestió i Atenció Ciutadana, amb 
col·laboració directa amb la resta d'Àrees de l'Ajuntament, especialment amb les 
Seccions Jurídica-Administrativa i Planejament i Llicències. 

Els nostres serveis s'agrupen principalment en sis àmbits generals: Medi Ambient i 
Servei Urbans, Espai Públic i Infraestructures, Protecció civil i emergències i l' Oficina 
Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport (OMSICA) i la Gestió i Atenció 
Ciutadana dels Serveis Territorials. 

Treballem amb l'objectiu de garantir la qualitat de vida de la ciutadania en els espais 
públics de la ciutat, mitjançant el manteniment de les infraestructura, l'accessibilitat i 
el confort a la via pública, així com la seguretat. També treballem per mantenir els 
espais naturals i la biodiversitat, compaginant-lo amb el seu ús públic, gestió que 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/
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resulta complexa i que necessita diferents eines (neteja, manteniment del béns 
materials, plans d'usos, lluita contra els incendis, ....) 

La Carta de Serveis pretén fer-vos arribar els nostres compromisos en la realització de 
la nostra tasca i la nostra voluntat de millora continua amb els suggeriments que ens 
arribin, per tal d'assegurar una ciutat més amable. 

 

On som i com contactar  

 Activitat: Dependències municipals 

 Adreça: Plaça de l'Església, 1 (2a Planta Edifici nou)  (Barri Centre) 

 Horari: De 8h a 15h de Dilluns a Divendres 

 Descripció: També podeu contactar amb nosaltres a traves de 

seu.castelldefels.org, i des d'aquí podreu consultar el catàleg de serveis 

electrònics i, si disposeu de certificació electrònica admesa per 

l'Ajuntament, ja podeu tramitar alguns dels nostres procediments. 

 

 Responsable polític:  

 

o Fernando Cerpa 

o Eva López 

o Clara Quirante 

o Jordi Planell 

o Rosa Pla  

o Xavier Amate 

 Responsable tècnic:  

o Carlos Pérez 

o Montserrat Viñas  

  
Serveis que us oferim32  

Serveis Generals  

 Redacció de projectes. 
 Representació de l'Ajuntament en les obres d'urbanització. 
 Redacció dels Plecs Tècnics i Administratius per les licitacions dels serveis 

i les obres que realitza l'Ajuntament. 
 Valoració d'ofertes  i informe tècnic de proposta d'adjudicació de 

licitacions 
 Conformació de les factures mitjançant signatura electrònica. 
 Estudi i valoració d'ofertes 

                                                           
32

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en 
el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

https://seu.castelldefels.org/ca/tramits.asp
https://seu.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1896
https://seu.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1896
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 Revisió dels  projectes externs d'urbanització. 
 Realització de la Direcció Facultativa del projectes propis (Actes de 

replanteig, d'ocupació,  recepció,  de preus contradictoris, devolució de 
dipòsits). 

 Peritatges  en les reclamacions patrimonials. 
 Assistència com a membres de les taules de Contractació Pública.  
 Facilitar informació presencial i directa mitjançant reunions amb les 

Associacions veïnals, Plataformes i Grups Polítics de l'estat de les obres. 
 Publicar noticies o esdeveniments de transcendència en els mitjans de 

divulgació de l'Ajuntament que es consideren de major rellevància, amb el 
suport del Departament d'Imatge. 

 Gestió i resolució de les disconformitats i suggeriments ciutadans. 
 Elaboració de memòries. 

Infraestructures 

CLAVEGUERAM MUNICIPAL 

 Supervisió, control i planificació del servei de manteniment integral de 
clavegueram de: 

 Resolució d'urgències 24 hores els 365 dies de l'any en el termini de  1 h 
30 minuts. 

 La neteja preventiva de la xarxa de clavegueram municipal. 
 La neteja preventiva i manteniment d'escomeses d'edificis municipals, 

escoles, escoles bressol i equipaments de platja. 
 Les inspeccions de la xarxa de clavegueram mitjançant càmera de 

televisió, sonar i amb robot fresador. 
 Servei de diagnòstic ràpid de 30 minuts de resposta. 
 Les reparacions i substitucions d'elements de la xarxa de clavegueram. 

 Supervisió i actualització del Protocol de gestió d'incidències de 
clavegueram particulars. (DC's). 

 Elaboració d'Informes periòdics del servei de clavegueram.  
o Elaboració de la Memòria anual del servei. 
o Revisió i actualització de la xarxa digitalitzada de clavegueram 

incorporada al GIS municipal. 
o Redacció d'informes, estudis i modelització de la xarxa de 

clavegueram. 
o Realització d'estudis de la xarxa de sanejament dels edificis 

municipals, escoles públiques i escoles bressol. 
o Coordinació amb la Unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans 

de la neteja d'embornals i claveguerons pluvials, sorrés i 
cunetes. 

o Coordinació  amb l'OAC l'aplicació del protocol de gestió 
d'incidències particulars. (DC's) 

o Coordinació amb Policia Local l'aplicació del protocol de 
gestió d'incidències particulars (DC's), la  senyalització i 
regulació del trànsit i ocupació de via pública. 
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o Coordinació amb Comunicació i Imatge la preparació d'avisos 
a veïns i comerços. 

o Informació i assessorament  a la ciutadania de totes les 
qüestions relacionades amb el clavegueram tant, presencial 
com telefònicament (connexions, problemes de 
funcionament, filtracions...) 

ESTACIONS DE BOMBEIG PLUVIALS I RESIDUALS MUNICIPALS 

 Supervisió, control i planificació del servei de:  
o La neteja preventiva i manteniment dels pous de bombes de 

les Estacions de bombeig. 
o Manteniment de bombes amb periodicitat  trimestral i 

semestral, amb extracció de bombes i servei d'emergència 24 
hores, els 365 dies de l'any. 

o Manteniment de grups electrògens amb periodicitat 
semestral i servei d'emergència 24 hores, els 365 dies de l'any.  

 Coordinació de la Recepció d'alarmes, amb 
l'empresa  adjudicatària del servei. 

ESTACIONS TRANSFORMADORES MUNICIPALS 

 Supervisió, control i planificació de:  
o Manteniment elèctric dels elements de protecció i control de 

les Estacions transformadores  municipals amb periodicitat 
anual. 

 Inspecció i control tri anual per part de l'ECA. 

SUPORT TÈCNIC A L'ÀREA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. 

 Elaboració d'informes tècnics vinculants, per la concessió de llicències 
d'obres menors de connexions al clavegueram. 

 Elaboració d'informes tècnics vinculants per la concessió de llicències de 
canalitzacions d'empreses subministradores de:  

o Aigua potable 
o Gas 
o Electricitat 
o Telefonia 

D'ALTRES FUNCIONS 

 Realització d'aixecaments topogràfics. 
 Realització de seguiment d'obres d'avaries  de les empreses 

subministradores. 
 Elaboració d'informes per a certificats sobre bona execució i categoria 

empresarial. 
 Elaboració d'informes i gestió dels abocaments d'aigua freàtica als 

col·lectors municipals des de finques privades. 
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 Assessorament tècnic de clavegueram a l'Àrea de Serveis Socials, 
dependència i Gent gran. 

 Col·laboració amb el control de plagues amb l'Àrea de Sanitat i Consum 
amb els equips del servei de manteniment de clavegueram.   

 Col·laboració en a localització de patologies a la Secció  de Planejament i 
Edificis amb els equips del servei de manteniment de clavegueram. 

 Assessorament tècnic a la Secció Administrativa Jurídica 
 Revisió del convenis de la Secció Administrativa Jurídica: 

clavegueram,    boques d'incendi,  d'estacions transformadores. 
 Coordinació entre les empreses adjudicatàries de manteniment (de 

clavegueram, bombejos, i grups electrògens), i Protecció civil i medi 
ambient, en situacions d'emergències per inundacions.  

 Gestió de les analítiques d'aigua de la corredora mestra per Protecció civil 
i medi ambient. 

 Gestió del buidatge de recintes de contenidors soterrats per la Unitat de 
Qualitat Urbana. 

 Gestió del suport dels equips del servei de manteniment de clavegueram a 
la Unitat d'Espai Públic. 

 Gestió del suport dels equips del servei de manteniment de clavegueram a 
la Brigada municipal. 

 Suport al GIS (Sistema Integral de Gestió) 
Espais Públics 

 Supervisió i control del servei de Manteniment de la xarxa d'enllumenat 
exterior i instal·lacions semafòriques municipals.  

o Manteniment preventiu de les xarxes. 
o Inspeccions internes del Servei. 
o Inspeccions externes de totes les instal·lacions per part d'una 

EIC (Entitat d'Inspecció Col·laboradora) de la Generalitat de 
Catalunya. 

o Assegurar que les instal·lacions d'enllumenat exterior, tinguin 
uns rendiments mínims i que siguin més eficients. 

o Assegurar que la qualitat i quantitat de llum que es gener per 
a la il·luminació dels vials, sigui el més respectuosa amb el 
medi ambient i la fauna. 

o Assegurar la qualitat de les instal·lacions i la seguretat 
elèctrica i mecànica enfront a la ciutadania. 

o Manteniment correctiu de les xarxes. 
o Modelització i millora de les xarxes. 

 Supervisió i control del servei de Manteniment de les fonts ornamentals:  
o Control i seguiment de la legionel.la en les instal·lacions de 

fonts ornamentals. 
o Manteniment propi de les instal·lacions, bombes i sistemes de 

filtratge 
 Supervisió i control dels Serveis i obres de:  

o Manteniment de la senyalització horitzontal 
o Manteniment de la senyalització indicativa 



 

124 
 

o Manteniment de voreres 
o Manteniment de calçades 
o Manteniment de mobiliari urbà 
o Obres de millores d'accessibilitat 

 Revisió i actualització de la xarxa digitalitzada d'enllumenat incorporada al 
GIS municipal. 

 Redacció d'informes, estudis i modelització de la xarxa d'enllumenat. 
 Informació i assessorament a la ciutadania de totes les qüestions 

relacionades amb l'enllumenat públic i les obres a la via pública, tant 
presencial com telefònicament. 

OBRES 

 Exercir com a responsables dels contractes propis. 
 Realització d'aixecaments topogràfics 
 Implementació  de la xarxa de carril bici 

D'ALTRES FUNCIONS 

 Elaboració d'informes tècnics vinculants, per la concessió de llicències de: 

 Obres menors a la via pública 
 Ocupació de la via pública. 
 Guals i drets d'entrades i sortides de vehicles sense prohibició 

d'estacionament. 
 Reserves d'estacionament per a minusvàlids supeditades a un informe 

previ favorable de serveis socials. 
 Devolució de dipòsits de les llicències d'obres menors a la via pública. 

 Estudi i elaboració de pressupostos referents a execució de trams de 
voreres, millora de  l'accessibilitat en espais públics, reordenació d'espais, 
etc. 

 Gestió d'adjudicacions d'execució d'obres de reurbanitzar o  trams de 
vorera de certa envergadura. 

 Resoldre queixes i suggeriments referents a la via pública (mobiliari urbà, 
paviments, murets, tapes, reixes, pilones, baranes, tanques, aparca-bicis, 
bancs, etc). 

 Compra de material per la via pública (triangles, pilones, mobiliari urbà, 
etc.). 

 Supervisió del servei de Manteniment de les càmeres de vídeo vigilància 
en via pública (POLICIA LOCAL) 

 Suport durant les campanyes electorals. Definició de zones i grups 
(SECRETARIA) 

 Suport tècnic per a instal·lació de quadres elèctrics provisionals (CULTURA, 
COMERÇ,..) 

 Suport tècnic per a instal·lació d'enllumenat nadalenc (COMERÇ) 
 Gestió licitació (subhasta electrònica) per la compra d'energia elèctrica 
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 Control i gestió de la facturació d'energia elèctrica 
 Suport gràfic CAD 
 Suport al GIS 
 Suport topogràfic 

Medi ambient i Serveis Urbans 

VERD URBÀ  I ESPAIS NATURALITZATS 

 Inspeccions periòdiques i aleatòries de la prestació del servei 
 Recull d'indicadors de mesura 
 Gestió i seguiment de l'encàrrec de gestió del servei  

o Supervisió de tractament de plagues i malalties d'espècies 
vegetals. 

o Informar i tramitar les llicències de tala d'arbres en espais 
privats. 

o Disseny i manteniment d'Àrees d'esbarjo per a gossos. 
o Disseny i manteniment de Parcs infantils. 
o Gestionar el manteniment i/o reposició del Mobiliari urbà: 

bancs, papereres, fonts, etc. 
o Supervisió del verd urbà a les obres d'urbanització que 

s'executen al municipi. 
o Planificació de reposició d'arbrat 

GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS 

 Gestió i tramitació de l'execució de construcció i manteniment de camins 
forestals. 

 Gestió i tramitació de l'execució de construcció i manteniment de les 
franges de protecció de massa forestal 

 Introducció del silvo-pastoralisme en  la gestió de la franja forestal 
 Instal·lació  i manteniment de boques d'incendi (amb la col·laboració de la 

UI d'Infraestructures) . 
 Gestió de la fauna salvatge en col·laboració amb la Policia Local i els agents 

Rurals de la Generalitat de Catalunya. 

RISCOS GEOLÒGICS 

 Seguiment de l'estat dels  talussos urbans inventariats. 
 Redacció de projectes per a l'estabilització de talussos urbans. 
 Seguiment  de les obres executades d'estabilització de talussos. 

PLATGES 

 Proporcionar informació general sobre la platja, referent a la gestió 
efectuada per via pública dins de l'equip gestor de platges, en els àmbits 
de neteja i manteniment, recollida de residus, accessos, equipament i oci 

 Col·laborar amb altres àrees que gestionen la platja amb assessorament 
tècnic de via pública. 

 Autoritzar, organitzar, recolzar i incentivar activitats culturals, lúdiques, 
esportives i de difusió mediambiental. 
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 Emetre informe vinculant per a les llicències d'activitats a la platja. 
 Supervisar els serveis de neteja, manteniment i recollida de residus a la 

platja. 
 Gestionar el manteniment i potenciar zones esportives i zones de jocs 

infantils a la sorra. 
 Gestionar el mantenir i millorar de tots els equipaments instal·lats (dutxes, 

accessos, fonts, punts accessibles, etc). 
 Mantenir els estàndards de qualitat necessaris per a la renovació de les 

Certificacions de qualitat i dels guardons obtinguts. 
 Presentació de la platja  a reconeixements de qualitat (guardons) i 

renovació dels obtinguts (ECOPLAYAS i BANDERA AZUL). 
 Col·laboració  tècnica amb l'AMB referent a la gestió de platges, amb el 

Servei de Ports i Costes de la Generalitat i amb el Ministeri de Medi 
Ambient. 

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 

 Inspeccions periòdiques i aleatòries de la prestació del servei 
 Recull d'indicadors de mesura 
 Gestió del Servei de Recollida de residus  domiciliaris: cinc fraccions de 

residus (paper, envasos, vidre, matèria orgànica i resta) mitjançant 
contenidors en via pública i contenidors soterrats. 

 Gestió del servei de recollida de residus Comercials, mitjançant serveis de 
recollida porta a porta o mitjançant contenidors. 

 Gestió del servei de recollida Barri Net que realitza la retirada tant de 
mobles i trastos vells així com les restes de jardineria. 

 Gestió del servei de recollida de cadàvers d'animals a la via pública. 
 Gestió del servei de la Deixalleria municipal i coordinació del deixalleria 

mòbil prestat per l'AMB 
 Supervisió del servei de recollida de contenidors i sacs de runa, 

procedents de la construcció. 

SERVEI NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI 

 Inspeccions periòdiques i aleatòries de la prestació del servei 
 Recull d'indicadors de mesura  

o Vigilància del buidatge de papereres 
o Supervisió i gestió de la neteja de pintades 
o Supervisió i gestió del tall d'herbes a voreres i escocells 
o Supervisió i gestió de recollida d'excrements d'animals. 
o Supervisió i vigilància de la neteja d'embornals, reixes i punts 

de captació i capçaleres de conques. 
o Ordenar les neteges puntuals amb aigua a pressió 

MEDI AMBIENT 

 Vetllar pel compliment de la legislació mediambiental vigent. 
 Vetllar per la biodiversitat, la flora i fauna autòctones del municipi. 
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 Col·laborar amb entitats i associacions en la realització d'activitats i actes 
relacionats amb el medi ambient. 

 Representar a l'Ajuntament a diferents àmbits supramunicipals . 
 Desenvolupar la implementació del Pla d'Adaptació del canvi climàtic. 

GESTIÓ DE L'AIGUA 

 Realització del pla de qualitat de l'aigua 
 Impuls de l'ús de les aigües freàtiques i el seu aprofitament (per neteja 

viària, reg, clavegueram, incendis, etc.) 
 Control i seguiment de la legionel.la tant en la neteja viària com en el reg 

urbà, com a instal·lacions de baix risc en coordinació amb el departament 
municipal de sanitat. 

 Treballar l'estalvi d'aigua de la xarxa de reg 
 Gestió telemàticament  el consum d'aigua de la xarxa. 
 Gestió períodes de sequera. 
 Control i gestió de la facturació de l'aigua de reg, fonts de boca i boques 

d'incendi. 

GESTIÓ DE L'ENERGIA 

 Seguiment del  Pla d'Acció d'Energia Sostenible i programes de seguiment 
de consums per a l'estalvi energètic, etc.... 

 Col·laborar amb altres ens supramunicipals en el seguiment de:  
o Elaboració del Pla de millora de la Qualitat Ambiental. 
o Elaboració del Pla de millora de la Qualitat Acústica (Mapa 

capacitat acústica i mapa de soroll de trànsit). 

MOBILITAT SOSTENIBLE 

 Promoure l'ús i la compra de vehicles elèctrics a la flota municipal 
 Promoure l'ús i la compra d'estacions de càrrega de vehicles en via pública 

i edificis. 
 Elaborar del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 
 Elaborar del Pla director de la bicicleta 
 Millorar el Transport públic en coordinació amb l'AMB, ens 

supramunicipal que presta el servei. 
 Estudi de les zones de vianants d'accés restringit a vehicles. 
 Disseny de la xarxa de carril bici 
 Millora de les zones d'aparcaments en coordinació amb l'empresa 

municipal SAC. 
 Millora de les zones de càrrega i descàrrega en col·laboració amb la Policia 

Local. 
 Desplegament del Pla de senyalització tant el de direcció com el 

de  senyalització turística. 

SERVEIS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

 Realització del programa d'educació ambiental municipal escolar (PEAM)  
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o Gestió pròpia per a nivells de p5 a Batxillerat 
o Suport a centres educatius en jornades especials de medi 

ambient, ambientalització de la gestió,.. 
o Formació conserges escolars en matèria d'estalvi i eficiència 

energètica. 
o Coordinació, suport i formació de la xarxa d'Escoles Verdes     

 Realització del programa de sensibilització ambiental en l'àmbit no 
escolar:  

o L'Hora del Medi Ambient a la Biblioteca. 
o Efemèrides ambientals: Setmana del voluntariat ambiental, 

setmana de la mobilitat sostenible, setmana de la prevenció 
de residus. 

o Cicle d'observacions astronòmiques obert al públic general. 
o Casals d'estiu mediambientals de Cal Ganxo. 
o Cursets d'Hort Urbà. 
o Diumenges Verds a Cal Ganxo. 
o Altres activitats i tasques de sensibilització ambiental 

( ugateca Ambiental, Caminada “De Castell a Castell”, etc.). 

 Manteniment del web municipal i agenda web, així com l'elaborar articles 
divulgatius  sobre temes que afecten directament al medi ambient com la 
prevenció de residus, el reciclatge o reutilització dels mateixos o l'estalvi 
energètic. 

 Realització de campanyes específiques complementàries a la gestió de 
serveis ambientals. 

 Gestió i supervisió del contracte de Cal Ganxo. 
Protecció Civil i Emergències 

PREVENCIÓ 

 Realització d'estudis relacionats amb l'anàlisi de riscos al municipi, tant de 
naturals i tecnològics com els orientats als esdeveniments multitudinaris i 
als edificis, locals i establiments de pública concurrència i docents. 

 Desenvolupament de programes i campanyes d'informació a la població, 
així com la promoció de l'autoprotecció ciutadana i el foment de la 
participació social en les activitats de protecció civil. 

 Desenvolupament implementació i coordinació dels plans de prevenció 
d'incendis forestals i de prevenció d'inundacions. 

 Promoció de campanyes de difusió a través dels mitjans de comunicació 
municipal amb recomanacions d'actuació davant emergències 

 Difusió d'alertes d'emergències als diferents departaments municipals 
implicats i, si escau, als ciutadans. 

 Col·laboració i facilitació de suport tècnic a les Agrupacions de Voluntaris 
de Protecció Civil. 

PLANIFICACIÓ 
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 Elaboració dels plans municipals de protecció civil, així com els dispositius 
operatius de caràcter preventiu. 

 Elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis i esdeveniments públics 
municipals catalogats, així com els dispositius operatius de caràcter 
preventiu. 

 Informació i assessorament als òrgans col·legiats competents per a 
l'homologació dels plans d'autoprotecció. 

 Implantació d'aquests plans, per mitjà de la preparació i gestió pràctica 
d'exercicis i simulacres. 

 Cooperació en la implantació dels plans d'altres entitats públiques o 
privades. 

INTERVENCIÓ 

 Organització i manteniment del Centre de Coordinació Operativa 
Municipal i les xarxes pròpies de comunicació per a emergències que 
facilitin la gestió operativa en emergències. 

 Preparació i difusió d'alertes als diferents equips i departament implicats 
als plans municipals de protecció civil i, si escau, als ciutadans. 

 Participació en dispositius preventius d'extinció d'incendis i salvaments 
 Participació en dispositius de recerca de persones perdudes o 

desaparegudes que siguin organitzats i coordinats pel grup d'intervenció. 

 Participar en dispositius preventius per al control del trànsit: 

 Vetllar pel compliment de les restriccions en l'accés de vehicles o vianants 
a zones o itineraris afectats en activitats esportives o actes que aconsellin 
establir limitacions en la circulació. 

 Col·laborar en el control de la mobilitat informant de restriccions i 
ordenacions especials tant a conductors com a vianants. 

 Seguiment en concentracions humanes per actes lúdics i en recorreguts o 
similars (cavalcada de reis, rua de carnestoltes, curses populars, curses 
esportives tipus maratons, triatlons, etc.) 

 Cobertura sanitària en situacions de risc previsible i participar en 
dispositius preventius sanitaris. 

 Atenció a la població afecta en emergències (evacuació, alberg, 
proveïment...). 

 Suport emocional i acompanyament al dol. 
 Trasllats i acompanyaments de població i d'intervinents 
 Actuacions complementaries per reducció del risc: 

 Dispersió de fundents per nevades o glaçades. 
 Col·locació de barreres de contenció d'aigua. 
 Neteja d'embornals. 
 Neteja forestal. 
 Retirada d'elements i obstacles per la reducció del risc o per la recuperació 

dels serveis (ex: arbres, rètols despresos, runa, etc.). 
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 Participació en les tasques de neteja per contaminació a les platges. 
 Seguiment i senyalització del risc. 

 Provisió de recursos per la prestació dels serveis bàsics a la població i per 
l'actuació dels altres grups en funció de la disponibilitat de recursos: 

 Provisió de grups electrògens, elements d'il·luminació, climatització, 
combustibles, aigua per a l'extinció d'incendis o qualsevol altre material 
per a la població o per l'actuació dels operatius i serveis actuants. 

 Suport a les comunicacions. 
 Provisió d'aigua i avituallament a població i a operatius i serveis actuants 
 Preparació, transport i distribució de recursos en general. 

 Quan l'emergència ho requereix, sol·licitar la intervenció de recursos 
vinculats als Plans de Protecció Civil de la Generalitat conforme als 
protocols d'actuació establerts. 

 Canalització i organització de la resposta ciutadana voluntària davant 
situacions d'urgència i emergència. Gestió del voluntariat: registre, 
organització, coordinació, etc. 

 Assistència i seguiment de les situacions de risc i emergència en l'àmbit 
territorial del municipi. 

REHABILITACIÓ 

 Elaborar i coordinar els plans de rehabilitació. 
 Gestionar les ajudes i subvencions que es concedeixen legalment per 

atendre les necessitats derivades de sinistres o catàstrofes, així com les 
que s'estableixen per facilitar la implantació dels plans de protecció civil. 

FORMACIÓ 

 Formació escolar i ciutadana en matèria de prevenció i mesures 
d'autoprotecció en relació als diferents riscos. 

 Formació dels diferents grups d'actuació vinculats al pla municipal de 
protecció civil. 

OMSICA (Oficina municipal de seguiment i control de l'aeroport) 

 Redacció i elaboració del plec tècnic i informe tècnic del plec administratiu 
 Valoració d'ofertes i informe tècnic de proposta d'adjudicació. 

QUANT A LES RELACIONS AMB LES AUTORITATS AERONÀUTIQUES (AENA/Aeroport): 

 Vigilància i supervisió del compliment de la normativa aeronàutica i 
pactes establerts amb l'Aeroport i denúncia dels possibles incompliments 
dels mateixos. 

 Assistència als diversos fòrums constituïts entre territori i Aeroport de 
Barcelona (GTTR, CSAAB, Comissions Mixtes, etc.) 

 Presentació d'iniciatives tècniques, projectes i propostes en defensa dels 
interessos de la ciutadania de Castelldefels. 
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 Estudi, anàlisi i valoració de configuracions de pistes, rutes aèries, dades 
de soroll i quanta informació sigui susceptible de millora referent a 
operació aeronàutica i aeroportuària. 

QUANT A LES RELACIONS CIUTADANES: 

 Atenció personalitzada, tant presencial, telefònica, com per correu 
electrònic, per resoldre quantes dubtes es poden plantejar els veïns 
afectats o la ciutadania en general. 

 Actualització permanent del portal web de l'OMSICA en què s'informa 
amb actualitzacions constants sobre avisos de rellevància sobre l'Aeroport, 
estadístiques de soroll i configuracions de pistes, balanços històrics, resum 
de continguts de les reunions amb AENA, etc. 

Gestió i Atenció Ciutadana dels Serveis Territorials 

 Gestió del registre electrònic d'entrada de documents 
 Elaboració de propostes de despeses, gestió de l'expedient i 

dels  programes de gestió interna i del SICAP 
 Gestió de factures, programes de gestió interna i SICAP 
 Control del pressupost de despeses de l'Àrea 
 Atenció al públic, presencial, telefònica I telemàtica 
 Administració de la bústia Serveis Territorials 
 Tramitació DC's 
 Gestió agenda Regidor/a de l'Àrea 
 Tasques de gestió amb l'estructura directiva (reunions, agenda, visites, 

redacció de documents, etc.) 
 Coordinació i confecció de la memòria anual de l'Àrea 
 Tramitació d'expedients PAC 
 Tramitació de propostes d'acord al Ple, a la Junta de Govern Local 
 Gestió subvencions  

o Sol·licituds 
o Acceptació 
o Seguiment 
o Justificacions 
o Suport a la gestió de les atorgades al veïns/ïnes dins el 

Programa pla de Barris de Vista Alegre 
 Suport administratiu als tècnics de la Secció 
 Gestió energètica:  

o Comunicació  permanent amb l'empresa per acabar de 
depurar les bases de dades del programa de gestió SIE 

o Proporcionar els arxius de consums de les diferents 
companyies a l'empresa gestora. 

o Gestionar canvis de noms dels punts de subministraments. 
o Avís de les altes noves i modificacions de punts de 

subministrament a l'empresa gestora. 
o Facilitar llistats de consums per a les diferents àrees. 
o Revisió dels informes emesos per les companyies i gestió de 

tràmits a realitzar. 
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 Realització de les actes de reunió d'Àrea i altres reunions 
 Elaboració i actualització de la carta de Serveis 
 Registre d'entrada d'escrits dirigits a la Secció de Via Pública 
 Elaboració presentacions actuacions dels Serveis Territorials 
 Registre de les pistes de configuració, entrada i sortida dels avions de 

l'aeroport, com a suport a l'OMSICA. 
 Arxiu 

A què ens comprometem  

 Oferir uns serveis de qualitat a la ciutat, protecció del medi ambient, 
vetllar per les infraestructures i manteniment del territori, posant especial 
atenció a la seguretat. 

 Gestionar les obres, des de la supervisió de la redacció dels projectes a 
l'execució de les mateixes, fins la seva recepció. 

 Supervisar i vigilar el servei de recollida de residus, neteja viària i 
deixalleria, de forma que es presti amb la màxima qualitat. 

 Facilitar a la ciutadania la màxima informació d'una forma clara i 
entenedora sobre qualsevol dels serveis indicats en aquesta carta, tant de 
forma presencial com telefònica o telemàtica. 

 Atendre les queixes ciutadanes oferint una resposta àgil i eficient, 
complint amb els terminis establerts per a cada sol·licitud. 

 Facilitar cita amb el personal tècnic de la Secció en un termini inferior a 15 
dies. 

 Promoure i desenvolupar la tramitació telemàtica dels diferents serveis 
oferts. 

 La millora continuada dels procediments i la documentació administrativa 
per a les diferents tramitacions. 

Com mesurem els nostres compromisos 

 Relació de queixes i suggeriments tramitades i/o resoltes, relatives a la 
nostra Secció, classificades per matèria. 

 Relació de projectes redactats. 
 Relació d'obres executades. 
 Relació de Llicències de clavegueram tramitades. 
 Relació de Llicències de companyies tramitades 
 Cost per habitant del servei de Recollida de Residus 
 Cost per habitant del servei de Neteja Viària. 
 Relació de Dispositius preventiu  d'autoprotecció establerts per minimitzar 

els riscos inherents als actes multitudinaris organitzats per l'Ajuntament. 
 Relació dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) 

relatives a les nostres seccions, presentades a la Web municipal i les 
accions correctores de millora de qualitat i innovació conseqüents 
implantades al servei (anual). 

 Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la 
ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació 
conseqüents implantades al servei (anual). 
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Informació complementària  

Drets i deures generals de la ciutadania 

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot 
allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals. 

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 
l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què 
sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o 
anomalia en el funcionament dels serveis. 

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre 
atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals. 

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals. 

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis. 

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 
convocatòries o citacions. 

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. 

 Respectar l’ordre d’atenció. 

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades 
personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un 
procediment. 

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa. 

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa 

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i 
queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a 
través de les nostres oficines o de la  web: 
www.castelldefels.org/suggeriments/ 

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre 
constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una 
resposta en un termini màxim de 30 dies. 

 

 

 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/

