
GESTIÓ I MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS 

Presentació del servei   

L’Àrea de Gestió i Manteniment d’Espais Públics té la funció de 
gestionar i mantenir els edificis municipals, espais d’ús municipal on es 
desenvolupen tant treballs de l’Administració com activitats de les 
entitats i associacions del municipi. 

 

Quins serveis oferim 

Les tasques que es duen a terme des de l’Àrea són: 

• Servei de consergeria i manteniment del pavelló d’esports i de la 
sala polivalent; 

• Lloguer d’instal·lacions esportives, camps de futbol i pistes 
poliesportives; 

• Servei de consergeria i manteniment del cementiri; 

• Gestió i manteniment dels vehicles municipals; 

• Gestió d’horaris i ocupacions dels espais següents: 

 Sala Municipal 

 Sala Polivalent 

 Capella de Santa Clara 

 Jardí i claustre de Santa Clara 

 Aula de formació de Santa Clara 

 Sala Gòtica (Ajuntament) 

 Sala Auditori del Centre Cívic d’Empuriabrava 

 Carpa de la plaça de les Palmeres 

 

A qui ens adrecem 

A tota la ciutadania en general, a les entitats i associacions, als usuaris 
dels serveis municipals i als nostres proveïdors. 



 

Els nostres compromisos de qualitat  

• Mantenir el conjunt d’instal·lacions i equipaments en bon estat 
de neteja i conservació. 

• Utilitzar materials i productes de neteja ecològics i a granel. 

• Tramitar amb diligència els expedients administratius referents a 
lloguers o reserva d’espais municipals. 

• Obrir i tancar el cementiri d’acord amb l’horari establert (a 
l’hivern de 8 a 18 h i a l’estiu de 8 a 19 h). 

• Atendre les queixes i els suggeriments. 

• Atendre el públic presencialment, per telèfon o per correu 
electrònic. 

 

Informació sobre la forma de participació dels usuaris 

Adreça i telèfon 
  
Casa de Cultura 

C. Carbonar, 4 

17486 Castelló d’Empúries 

Tel. 972 158 040 

espaispublics@castello.cat 

 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

 
 
Com mesurem els compromisos 

Ens comprometem a:  

• Mantenir els equipaments i espais en bon estat de neteja i 
conservació. 

• Respectar els horaris d’obertura i tancament del cementiri 
municipal, i mantenir-lo en bon estat de neteja i conservació. 

• Respondre les peticions de lloguer o reserva d’espais municipals 
en un màxim de 15 dies. 

• Atendre amb diligència les queixes i suggeriments i donar 
informació immediata, segons les necessitats. 

Els compromisos s’avaluaran anualment a través del compliment dels 
indicadors al portal de Govern Obert. 

En trobareu informació ampliada a: www.governobertcastello.cat 



 

Compensacions en cas d’incompliment 

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, 
la persona responsable assumeix l’obligació d’informar l’usuari sobre 
les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al 
seu abast per corregir els problemes o insatisfaccions generats, i oferir 
alternatives, si és possible. 

Se n’analitzaran les causes i, si escau, s’implantaran millores en els 
processos. Així mateix, en aquells casos en què l’usuari hagi presentat 
una queixa, la persona responsable del servei li farà arribar: 

a. L’explicació de les circumstàncies que han donat lloc a 
l’incompliment, 

b. La indicació de les mesures correctores que s’han dut a terme 
per evitar la repetició del fet, 

c. Una alternativa, quan sigui possible. 

El reconeixement d’un incompliment dels compromisos no donarà lloc 
necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació 
patrimonial per l’Ajuntament. 

 

Opineu sobre els serveis municipals 

Ajudeu-nos a millorar. Envieu els vostres suggeriments, propostes i 
opinions a: ajuntament@castello.cat 

També posem a la vostra disposició les enquestes de satisfacció que 
trobareu a les diferents dependències i equipaments municipals i als 
webs municipals.  
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