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Els ODS - Una oportunitat pels municipis 
L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

L’Organització de les Nacions Unides ha interpel·lat el món sencer amb una Agenda 
basada en el Desenvolupament Sostenible del planeta. En el transcurs de la Cimera 
celebrada el setembre de 2015 es va prendre l’acord, per part dels 193 estats 
membres d’aprovar la iniciativa “Transformar el nostre món: l’Agenda de 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible”. 

Aquesta Agenda quinzenal (2016-2030) es desplega mitjançant 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i les corresponents 169 fites que s’han d’assolir 
abans del 2030 i que proposen abordar els grans reptes globals que té la humanitat: 
des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat 
de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.  

 

Els 17 objectius s’agrupen en cinc grans àmbits, més coneguts com les 5P: Persones, 
Planeta, Prosperitat, Pau i Partenariats (Aliances). 
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L’Agenda 2030 i els ODS, una oportunitat per als municipis 

Nacions Unides ha llençat el repte de l’assoliment de l’Agenda 2030 a tots els actors, 
governs estatals, regionals i locals, món empresarial i associatiu, món acadèmic i 
ciutadania en general, i remarca que aquesta Agenda pot ser una oportunitat per als 
ajuntaments per planificar de forma estratègica i contribuir així al desenvolupament 
sostenible, revisant les polítiques i alineant-les als 17 Objectius, per al progrés 
econòmic, la justícia social i la inclusió, la protecció del clima, el medi ambient i la 
biodiversitat i per garantir que ningú no quedi enrere. 

En aquest sentit, es demana que cada territori localitzi aquests objectius tenint en 
compte el context del territori i, per això, és important que cada municipi pugui fer 
aquesta localització, proposant fites pròpies a partir de les seves necessitats i dels 
recursos existents. Localitzar l’Agenda global no ha de significar per al municipi un 
canvi radical sinó una oportunitat per a reorientar les prioritats i polítiques locals, i 
demostrar el paper rellevant dels municipis en la reducció de desigualtats i en 
l’assoliment dels ODS a nivell local i global. 

Si bé els municipis s’han de focalitzar sobretot en les matèries més rellevants, cal que 
mantinguin una visió transversal i holística dels ODS, fet que ha de permetre: 

§ Millorar la visibilitat, reputació i legitimitat de l’ens local en el 
desenvolupament sostenible. 

§ Aportar coherència en les seves pràctiques i una mirada més àmplia en el 
discurs. 

§ Aspirar a una major exemplaritat i lideratge dins l’entramat d’organitzacions 
que operen en el territori. 

Per als municipis, els ODS suposen un repte per poder liderar un enfocament de 
desenvolupament sostenible tant interna com externament. Els ajuntaments a la 
vegada tenen l’oportunitat de contribuir en totes les àrees dels ODS per la seva 
capacitat d'influència i impacte.   

Finalment, aquells ajuntaments amb els ODS implementats en els Plans d’Actuació 
Municipal i comunicats des d’un relat clar i quantificat, guanyaran legitimitat entre tots 
els seus grups d’interès. 
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Metodologia del projecte 
Proposta d’assistència i objectius 

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha encarregat la gestió tècnica d’aquest projecte 
a la consultora Vector5 | excel·lència i sostenibilitat, per tal d’alinear les polítiques 
municipals a aquests 17 objectius i alhora sensibilitzar el personal de l’Ajuntament i els 
càrrecs electes que conformen el plenari municipal. Per fer-ho, ha rebut el suport de la 
Diputació de Girona dins del programa DDGI 2030 DEMARCACIÓ SOSTENIBLE, de 
suport als ens local per obtenir els coneixements, eines i recursos a fi d’orientar les 
polítiques públiques cap a l'assoliment dels ODS. 

El projecte s’ha iniciat durant el mes de setembre de 2021 i s’ha portat a terme fins a 
mitjans de novembre, amb un treball transversal de totes les àrees de l’Ajuntament 
que ha estat liderat des de l’àrea de medi ambient. Les tasques realitzades durant el 
projecte han estat:  

1. Formació i sensibilització sobre els ODS dels càrrecs electes i de les persones 
treballadores, mitjançant sessions formatives, presencials i online i també 
tallers didàctics d’aplicació dels ODS.  

2. Identificació, anàlisi i redacció del pla d’alineament de les polítiques locals del 
municipi amb els ODS:  

a. Identificació i posada en valor de les accions, polítiques o estratègies 
locals que contribueixin a l’assoliment dels ODS, mitjançant les fitxes de 
bones pràctiques i les reunions de treball, presencials i online, amb el 
personal tècnic.  

b. Detecció de les oportunitats (segons les accions extretes de la pàgina 
web de retiment de comptes de l’Ajuntament – Enllaç) a l’hora d’aterrar 
i desplegar l’Agenda 2030, mitjançant reunions de treball, presencials i 
online, amb el personal tècnic i polític i la sessió amb els agents del 
territori (a la qual es van convidar entitats i organitzacions de tots els 
àmbits).   

c. Redacció d’un pla d’alineament de les polítiques locals: segons les 
oportunitats derivades del punt anterior s’han definit les accions 
concretes per àmbits, proposta de calendari i definició d’un marc 
d’indicadors.   

3. Divulgació dels ODS i les bones pràctiques municipals amb l’elaboració d’un 
llibret informatiu que ajudi a sensibilitzar la ciutadania i prendre consciència de 
la necessitat de contribuir l’assoliment. 

Obtenció de dades per a l’anàlisi i l’alineament  

La informació que s’ha utilitzat per desenvolupar el projecte ha estat facilitada per 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries mitjançant l’elaboració d’unes fitxes de bones 
pràctiques que s’han redactat des de cada àrea específica. També s’ha analitzat el 
portal web de retiment de comptes que té l’Ajuntament. En total s’han pogut localitzar 
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gairebé 350 actuacions amb contribució als ODS. Aquestes actuacions, i el seu 
alineament, estan recollides en el present informe i les bones pràctiques a l’Annex 1. 

Fases del projecte 
El projecte s’ha executat en dues fases: 

FASE 1: Formació i sensibilització 

SEMINARI DIRECTIU PER ALS CÀRRECS ELECTES 

Realització d’un seminari directiu per als càrrecs electes: 

Destinat a l’equip de govern + persones coordinadores d'àrea  

FORMACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT 

Realització d’una formació tècnica per a les persones treballadores i també càrrecs electes a 
l’oposició de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Aquesta formació s’ha realitzat a través de 
sessions presencials, on-line i també mitjançant un vídeo formatiu, amb el suport de material 
didàctic que s’ha fet arribar a totes les persones de l’Ajuntament.  

TALLERS D’APLICACIÓ DELS ODS 

2 tallers d’activació de l’equip humà per a l’aplicació dels ODS en l’àmbit municipal. 
 
 

FASE 2: Alineament de les polítiques i llibret divulgatiu dels ODS 

IDENTIFICAR I POSAR EN VALOR ACCIONS  

Diagnosi de les actuacions rellevants de l’Ajuntament amb els ODS per crear un recull 
de fitxes de bones pràctiques.  

DETECTAR OPORTUNITATS I POTENCIALITATS  

Identificar i avaluar les polítiques amb contribució als ODS presents al PAM, per 
detectar finestres d’oportunitats i potencialitats futures. 

DEFINIR EL PLA D'ALINEAMENT 

De forma participada amb grups d’interès de l’Ajuntament s’ha definit el pla 
d’alineament futur dels ODS per: 

• Llista de recomanacions i propostes concretes d'actuacions 

• Definició d’un calendari de les actuacions 

• Establiment d’un marc d’indicadors bàsics 

S’han realitzat dues sessions amb personal tècnic i l’equip de govern i una sessió amb 
entitats representants del municipi, que va ser poc participada.  
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LLIBRET DIVULGATIU PER A LA CIUTADANIA 

S’ha elaborat un llibret divulgatiu amb el recull de les accions més representatives 
que fa l’Ajuntament alineades als ODS. Aquesta publicació ha de servir per informar i 
també sensibilitzar la ciutadania. També s’hi recullen accions i exemples que es poden 
fer des de casa i des de les organitzacions per contribuir a l’assoliment de l’Agenda 
2030.  

Resultats de la diagnosi 
La contribució de Castelló d’Empúries als ODS  

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries mostra una gran diversitat de bones pràctiques 
en referència a tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible i les seves cinc 
dimensions.  

A continuació podem veure la contribució de Castelló d’Empúries tant en els 17 
Objectius de desenvolupament Sostenible com el percentatge en cada una de les 
dimensions. 

De manera destacada es mostra una gran transparència cap als diferents grups 
d’interès mitjançant el portal web de retiment de comptes.  

 

Tot seguit es presenta la contribució conjunta de les actuacions identificades als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Cal tenir en compte el caràcter relatiu del gràfic ja que la quantificació correspon a una 
vinculació dels ODS d’acord amb un llistat d’activitats, però que aquest no té en 
compte ni l’import pressupostari de cadascuna ni l’impacte que es genera amb cada 
acció.  

Els percentatges fan referència al nombre d’actuacions vinculades a cada ODS sobre el 
total d’actuacions recollides, que són gairebé tres-centes cinquanta. Aquesta taula, per 
tant, visualitza i quantifica en percentatge quins són els ODS sobre els que actualment 
s’estan desenvolupant més accions. 

Cal indicar que metodològicament s’han assignat un o dos ODS a cada acció, de 
manera que una acció pot correspondre a més d’un ODS. Precisament, l’abundància 
d’accions situades a l’ODS 11, de ciutats i comunitats sostenibles, es deu al fet que és 
molt raonable que moltes accions impactin en l’ODS 11 ja sigui de manera primària o 
secundària. Igualment, també els ODS 16 i 17 tenen una gran afectació en les 
institucions públiques, de manera que també concentra moltes actuacions. En canvi, 
l’elevat percentatge en els ODS 3, 4, i 8, es deu a la gran quantitat d’accions en matèria 
de salut i benestar, d’educació i de creixement econòmic i treball decent que s’estan 
portant a terme a Castelló d’Empúries. 
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Contribucions als ODS en funció de les actuacions detectades 

 

Percentatge d’actuacions en cada una de les dimensions 
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En el següent apartat destaquem algunes de les actuacions portades a terme per 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en cada un dels ODS. 

 

 

 

Des de l’Ajuntament s’impulsa un ampli ventall d’actuacions per donar una resposta 
integral i en tots els àmbits a la ciutadania. Destaquen en aquesta àrea les actuacions 
focalitzades a eradicar la pobresa, lluitar contra la desnutrició de les persones més 
vulnerables i garantir una educació i salut per a tothom.  

Cal destacar entre moltes actuacions les següents contribucions als ODS: 

§ ODS 1 - Fi de la pobresa: 

o Increment de les bonificacions fiscals per fomentar el lloguer social, per 
joves. També pis per emergència social. 

o Coordinació amb entitats i altres ens locals i comarcals per sumar 
esforços. 

§ ODS 2 -  Fam Zero:  

o Organització del recapte d’aliments i coordinació amb el Banc 
d’Aliments del Fons Europeu. 

o Programa Ve de Gust per la nutrició de la gent gran. 

§ ODS 3 - Salut i benestar:  

o Implementació del Pla de salut jove amb l’objectiu d’apoderar-los per  
d’ajudar a prendre millors decisions. 

o Realització de campanyes de promoció hàbits saludables, sensibilització 
COVID (exposició VIVINT)... 

o Totes les accions encaminades a reduir els accidents (senyalització, 
millores en els vials, educació vial...). 

§ ODS 4 - Educació de qualitat:  

o Oferta de serveis de suport escolar. 

o Desenvolupar programes per a l’atenció de la infància i l’adolescència 
en risc d’exclusió social: Centre Obert (amb Ensenyament), Com a Casa, 
Casal Puigmal, Espai Menuts 0-3, SIE (Càritas). 
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o Impuls i desenvolupament el Pla Educatiu d’Entorn com a eina de 
millora integral i integrativa d’infants i adolescents.  

§ ODS 5 - Igualtat de gènere:  

o Realització de xerrades, tallers, campanyes de conscienciació i 
apoderament de les dones contra la violència de gènere i també Punt 
Lila en actes festius.  

o Implementació del Grup Dones a través de la policia local. 

o Compliment del protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament en 
l’àmbit laboral de l’Ajuntament. 

 

 
 

En aquesta àrea destaquen l’ODS 12 per sobre de la resta, és a dir aquelles actuacions 
focalitzades en garantir models de consum i producció sostenible. També l’ODS 6 per 
l’esforç en protegir i garantir l’accés a l’aigua potable i pel regadiu. 

Cal destacar entre moltes actuacions les següents contribucions als ODS: 

§ ODS 6 – Aigua neta i sanejament:  

o Renovació de les comportes per evitar la salinització de l’aigua a La 
Rubina.  

o Creació de la comunitat d’Usuaris d’Aigües de la plana litoral de la 
Muga.  

o Canvi en el servei d’aigua i clavegueram a gestió directa a 
Empuriabrava.  

§ ODS 12 -  Consum i producció responsables:  

o Realització de campanyes ciutadanes que promoguin el reciclatge dels 
residus i bonificacions per compostadors casolans. 

o Recollida porta a porta dels grans productors. 

o Promoció de la compra al mercat de manera sostenible i responsable. 

§ ODS 13 - Acció climàtica:  

o Agenda 21 Escolar. Realització d’activitats educatives sobre energies 
renovables a les escoles del municipi. 

o Bonificacions de l’IBI per implementació de plaques solars i de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, per a cotxes híbrids i elèctrics 
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§ ODS 14 – Vida Submarina:  

o Renovació del Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient a la 
platja d’Empuriabrava i renovació del distintiu de Bandera Blava i 
elaboració del Pla d’usos de les platges pel 2022. 

o Implementació d’un servei d’informació a les platges mitjançant agents 
cívics. 

o Continuar la protecció dels espais dunars de les platges del municipi i 
augmentar-ne la superfície. 

§ ODS 15 – Vida terrestre:  

o Implementació d’un servei de Policia de Medi Ambient per controlar les 
zones rurals 

o Implementació d’un servei de recollida i custòdia d’animals abandonats 
i construcció d’una nova gossera. 

 

 

 
 

En aquesta àrea trobem un gran nombre d’actuacions en els ODS 8 i 11. Una de les 
preocupacions municipals és la conseqüència del fet que moltes segones residències 
s’hagin convertit en primera residència, fet que ha comportat un estrès en els serveis.  

Cal destacar entre moltes actuacions les següents contribucions als ODS: 

§ ODS 7 – Energia neta i assequible:  

o Desenvolupament d'un Pla Estratègic de Transició Energètica en l'àmbit 
de la promoció econòmica. 

o Instal·lació de plaques solars a edificis municipals  

o Afavorir la creació de comunitats energètiques 

§ ODS 8 – Treball digne i creixement econòmic:  

o Posar en funcionament el formulari en línia per a inscriure’s a la borsa 
municipal de treball i participació en la taula comarcal d’ocupació 

o Realització de diversos esdeveniments de promoció econòmica i 
comercial amb campanyes específiques pels diferents sectors 
econòmics. 
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o Conveni del paquet de mesures fiscals, pla de promoció i comunicació 
de la Badia de Roses. 

o Adhesió a la xarxa de municipis per l’economia social i solidària 

o Foment del Turisme Esportiu 

§ ODS 9 – Indústria, innovació i infraestructures:   

o Cobertura de noves zones amb WiFi lliure  

o Promoció de l’arribada de noves empreses operadores de fibra òptica al 
municipi 

o Oferta de cursos sobre noves tecnologies 

§ ODS 10 – Reducció de les desigualtats:  

o Creació de la Taula d’Acció Social (TAC) 

o Establiment d’un sistema propi de targetes moneder amb una entitat 
bancària  

o Edició d’una guia d’acollida per a persones nouvingudes 

o Adaptació de la biblioteca de Castelló d’Empúries segons l’estudi 
d’accessibilitat i també al Museu segons auditoria 

o Impuls d’un programa de beques per a la inclusió esportiva de nens en 
risc d’exclusió social 

§ ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles:  

o Jornades d’educació vial 

o Promoció i conservació del patrimoni històric i cultural del municipi 

o Redacció d’un pla local d’habitatge, foment de l’associacionisme i la 
participació dels joves...  

o Millora de les prestacions, la seguretat i els recorreguts de les vies 
verdes.  

 

 
Des de l’Ajuntament s’impulsen actuacions per a l’enfortiment corporatiu, de manera 
que sigui eficaç, responsable i transparent, i afavorint una democràcia inclusiva, 
participativa i representativa. 

Cal destacar entre moltes actuacions les següents contribucions a l’ODS 16: 
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o Els pressupostos oberts (transparència informativa) i pressupostos 
participatius. 

o Les accions de millora de la transparència en l’activitat de l’alcalde i els 
regidors i regidores. 

o Les accions per afavorir la participació dels grups polítics en la vida 
municipal. 

o Procés participatiu portat a terme per a la rehabilitació de la Sala 
Municipal. 

o Implementació del Geoportal. 

 

 

 
Des de l’Ajuntament es treballa de forma col·laborativa amb els diferents actors del 
territori, cercant la seva implicació i una coordinació plena.  

Cal destacar entre moltes actuacions les següents contribucions a l’ODS 17, que també 
formen part dels respectius ODS específics: 

o L’impuls per treballar en xarxa entre els diferents agents socials i  poder 
donar una resposta integral i de qualitat als usuaris. 

o Les col·laboracions amb administracions pel desenvolupament de 
programes i projectes transversals d’impacte sobre la salut. 

o La participació activa en la Taula d’Acció Social Municipal. 

o Conveni de la Badia de Roses. 

o Participació en diferents consorcis, com el de les Vies Verdes i el de la 
Costa Brava. 
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Pla d’alineament de les polítiques locals a Castelló d’Empúries 
Quadre d’alineament als ODS  

La següent taula mostra el resum de les actuacions identificades en la secció de retiment 
de comptes 2021 de la pàgina web municipal (https://governobertcastello.cat/retiment-
de-comptes-2021/) vinculades als ODS, així com també les actuacions rellevants 
destacades pels diversos departaments de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través 
de les fitxes de bones pràctiques.  

 

Àrea / Unitat Actuació ODS 
principal 

ODS 
secundari 

Alcaldia i govern obert 1.1.1 Impulsar la transparència en l’activitat pública, de forma transversal i 
homogènia en tota l’organització i el govern municipal. Adoptar mesures 
organitzatives per millorar, ampliar i mantenir actualitzats els continguts del 
portal de Transparència. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.1.2 Vetllar per al compliment del codi de conducta d’aplicació a tots els 
càrrecs electes de la corporació. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.1.3 Vetllar per al compliment dels compromisos estables a les cartes de 
serveis dels diferents serveis municipals. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.1.4 Garantir l’acompliment del dret d’accés a la informació pública a la 
ciutadania. Vetllar per garantir l’exercici d’aquest dret i el compliment dels 
terminis de resposta a les peticions.  

 

Alcaldia i govern obert 1.1.5.1 Mantenir actualitzat el portal de retiment de comptes municipal. 
Treballar de forma transversal en tota l’organització. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.1.5.2 Establir mecanismes per avaluar les polítiques públiques i els serveis 
municipals per a una gestió transparent, eficaç i eficient. Posar a disposició 
de la ciutadania enquestes de satisfacció i bústies de propostes i 
suggeriments a tots els equipaments i oficines d’atenció al ciutadà.  

 

Alcaldia i govern obert 1.1.6 Dades obertes. Donar nou impuls al contingut actual de dades obertes 
(OPEN DATA), en format obert, reutilitzable i accessible per a tothom així 
com incrementar-ne el contingut. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.1.7 Pressupost obert. Implementar un espai web on s’expliqui de forma 
clara i ordenada els pressupostos municipals i el destí dels impostos que 
paguen els ciutadans. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.2.1 Reactivar la Junta de Portaveus. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.2.2 Afavorir la participació dels grups polítics en la vida 
municipal.  Mantenir un espai per als grups polítics municipals destinat a 
estudi i reunions sobre afers municipals. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.2.3 Millorar la transparència en l’activitat de l’alcalde i els regidors. Es 
publiquen periòdicament les despeses de representació institucional. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.2.4 Millorar la transparència en l’acció de govern. Fem pública l’agenda de 
l’alcalde i dels regidors. 
 

 
 

 

Alcaldia i govern obert 1.2.5 Potenciar la proximitat amb els ciutadans millorant l’atenció telefònica 
i presencial. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.1.1 Disminuir l’accidentalitat i garantir la lliure circulació de vehicles. 
Periòdicament, controls i campanyes de sensibilització als conductors. 
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Alcaldia i govern obert 1.3.1.2 Garantir l’ordenament del trànsit, la localització, la gestió i retirada 
de vehicles abandonats a la via pública a través del Servei de grua i dipòsit 
municipal de vehicles.   

Alcaldia i govern obert 1.3.1.3  Oficina tècnica. Controlar i gestionar el programari i l’equipament 
informàtic, gestionar i mantenir les bases de dades, realitzar la memòria 
anual, els informes tècnics per a les companyies asseguradores relatius a 
accidents de trànsit, realitzar l’estadística d’accidents de trànsit, actualitzar 
la normativa i documentació de camp i administració de càmeres de vídeo 
vigilància policials i de trànsit. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.10 Oficina d’Atenció a la Víctima. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.10.1  Grup Dones, trobades setmanals amb persones en situació de risc 
per a atenció, informació, intervenció. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.10.2  Realitzar xerrades, tallers, campanyes de conscienciació i 
empoderament de les dones i contra la violència de gènere. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.10.3  Complir el protocol de derivació a Benestar i Família i fer el 
seguiment dels casos especialment vulnerables. 

  

Alcaldia i govern obert 1.3.11 Protecció Civil. Mantenir actualitzat el DUPROCIM (Document únic de 
protecció civil municipal), instrument que engloba tots els possibles riscos 
del municipi. Unifica i agilitza els plans d’emergència en cas de ser activats.  

 

Alcaldia i govern obert 1.3.12 Establir dispositius especials de control de mobilitat i informació als 
ciutadans. Realitzar controls de compliment de confinament i de les franges 
horàries establertes en avançar la desescalada. Donar suport a les 
actuacions de caràcter sanitari.  

 

Alcaldia i govern obert 1.3.13 Realitzar reunions amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) 

  

Alcaldia i govern obert 1.3.2.1 Patrullatge i vigilància per tot el terme municipal en col·laboració 
amb altres forces i cossos de seguretat que en tenen la competència. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.2.2 Realitzar campanyes periòdiques de control dels locals d’oci nocturn 
i també de les activitats de música en viu que es realitzen en bars i 
restaurants.  

 

Alcaldia i govern obert 1.3.2.3 Realitzar tasques de policia de proximitat. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.2.4 Realitzar el servei de Policia de Medi Ambient. Controlar les zones 
rurals, desplegar els mitjans per fer complir les ordenances, el control i 
vigilància a les platges.   

Alcaldia i govern obert 1.3.2.5 Realitzar el control dels passos i zones inundables. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.3. Ordenances municipals. Vigilància i controls diversos per millorar el 
compliment de les ordenances municipals. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.3.4. Comunicació i coordinació amb les diferents àrees de l’Ajuntament, 
en especial per a esdeveniments organitzats des de l’àrea de Festes, Cultura, 
Esports i que requereixen la intervenció, la coordinació i la planificació per 
garantir-ne el seu bon funcionament i la seva seguretat 

  

Alcaldia i govern obert 1.3.5. Col·laboració amb òrgans judicials. Instrucció d’atestats, oficis, 
informes i citacions. (detencions, alcoholèmies. recerca i captura, esbrinar 
domicilis). 

  

Alcaldia i govern obert 1.3.6. Centres escolars. Realitzar jornades d’educació vial, tallers d’educació 
emocional, tallers de prevenció del bullyng… també presència durant els 
horaris d’entrades i sortides i acompanyaments per a la seguretat en 
sortides del recinte escolar dels alumnes. 
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Alcaldia i govern obert 1.3.7. Seguiment, control, identificació en casos d’ocupacions irregulars. 
Cooperar amb les empreses subministradores de serveis bàsics (aigua i 
llum), intervenció i control d’irregularitats en els comptadors d’aigua i llum.  

 

Alcaldia i govern obert 1.3.9.1 Elaborar el Pla de vialitat i mobilitat. 

  

Alcaldia i govern obert 1.3.9.2 Senyalització viària. Realitzar-ne el manteniment per detectar 
deficiències, substitucions, regulació i ordenació del trànsit i 
estacionaments.   

Alcaldia i govern obert 1.3.9.3 Realitzar tasques d’inspecció i informes de viabilitat per a l’ocupació 
de la via pública, terrasses, guals i obres. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.1 Identificar els recursos pagats amb serveis rebuts. Millorar els estudis 
de costos dels serveis. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.2 Millorar el circuit de tramitació interna. Implementar la signatura 
electrònica per a tràmits interns. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.3 Millorar el circuit de gestió de la despesa. Auditar el control intern dels 
processos de gestió de la despesa.  

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.4 Escurçar terminis de pagament a proveïdors de serveis i de materials. 
Auditar el circuit de tramitació de factures. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.5 Mantenir els nivells de la recaptació municipal. Manteniment i 
actualització dels padrons fiscals. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.6 Reduir els costos de la gestió recaptatòria. Treure a concurs els serveis 
bancaris. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.7 Ampliació tasques de control intern (Fiscalització i intervenció prèvia) i 
Control Permanent no planificable. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.8 Millorar el control financer: Realitzar informe d’anàlisi de riscos i 
auditories públiques dels ens dependents. 

 

 

Alcaldia i govern obert 1.4.9 Gestionar les sol·licituds i el pagament de les ajudes a treballadors, 
autònoms i mobilitat. 

 

 

Alcaldia i govern obert COVID-19. Accelerar els processos de gestió de la despesa i el seu 
pagament. 

 

 

Alcaldia i govern obert COVID-19. Donar suport al Servei de Joventut en la planificació dels casals 
d’estiu adaptats al PROCICAT. Estudiar-ne els costos, modificar-ne els preus, 
si cal, i reajustar-ne el pressupost. 

 

 

Alcaldia i govern obert COVID-19. Modificar els crèdits del pressupost municipal, minorant partides 
de despesa, en especial dels capítols 2 ,4 i 6. Crear i suplementar altres 
partides per implementar dues línies importants de subvencions: una per a 
autònoms i empresaris i una altra per als treballadors afectats per les 
conseqüències econòmiques del coronavirus. 

 

 

Alcaldia i govern obert COVID-19. Modificar les Ordenances Fiscals, prorratejant i /o bonificant 
diversos tributs a resultes de la pandèmia. 

 

 

Alcaldia i govern obert COVID-19. Reajustar el pressupost actual, per l’impacte de la COVID-19, als 
recursos i activitats actuals. 

 

 

Alcaldia i govern obert COVID-19. Suspendre el cobrament de tributs i posteriorment aprovar  un 
nou calendari tributari, allargant els terminis en voluntària. 
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Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.2. Ajut de llibres de text pel curs 2021-2022 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.3. Oficina municipal d’escolarització (OME) 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.4.1. Aportació econòmica a les AMPA pel desenvolupament de projectes 
de caràcter pedagògic 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.4.2. Millora de desperfectes estructurals i materials des centres 
educatius 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.4.3. Desenvolupament del PFI-PTT d’atenció al públic i auxiliar de vendes 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.4.4. Implementació d’un PFI-PTT amb perfil de jardineria i horticultura 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.5. Formació per adults 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.5.4. Oferir a través del CPNL cursos de català 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.6. Centre Obert i Serveis Socioeducatius Diürns 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.6.3. Tallers d’Estudi Assistit. Facilitació de tallers d’estudi per l’alumnat 
de secundària durant el curs escolar 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.6.4. Tallers d’Estudi Assistit d’Estiu. Facilitació de tallers d’estudi per 
l’alumnat de secundària durant el període de vacances escolars d’estiu  

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.1.6.5. Casal Puigmal. Casal que es desenvolupa durant 10 dissabtes per tal 
que els nens/es disposin d’un espai lúdic i de lleure, on es contribueixi, a 
través del joc i del temps de lleure, a l’educació dels infants 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.1 Impulsar el treball en xarxa entre els diferents agents socials per tal de 
poder donar una resposta integral i de qualitat als usuaris. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.10 Proporcionar un procés d’acollida i acompanyament a les persones 
nouvingudes del municipi, i acostar-les a la nostra llengua i cultura.  
2.2.10.1 Editar una guia d’acollida.  
2.2.10.2 Facilitar els tràmits d’estrangeria (INF01, INF02, INF03).  
2.2.10.3 Orientar les persones nouvingudes en l’àmbit de la formació per al 
seu desenvolupament. 

 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.11.1 Organitzar el recapte d’aliments.  

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.11.2 Col·laborar amb els serveis comunitaris dels alumnes de 
secundària. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.11.3 Crear un banc del temps. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.12.1 (Programar l’) agenda formativa. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.12.2 Crear un programa d’activitats comunitàries. 
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Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.12.3 Crear diferents espais per a les entitats. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.12.4 Fomentar les activitats intergeneracionals. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.13 Fomentar els recursos i els serveis d’atenció domiciliària a la gent 
gran o a les persones amb dependència: programa Ve de Gust i servei de 
teleassistència o similar.   

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.14 Establir polítiques per a un envelliment actiu: 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.15 Fomentar l’adaptació del transport i dels espais per a persones amb 
dificultats de mobilitat. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.16 Impulsar la construcció de pisos tutelats per a gent gran. Iniciar la 
construcció dels pisos. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.17 Obrir un centre de dia a Empuriabrava. Iniciar la rehabilitació de 
l’espai. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.18 Promocionar la igualtat de gènere. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.19 Iniciar un projecte d’horts comunitaris. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.2 Establir canals de coordinació i suport amb el tercer sector, així com 
facilitar l’autonomia i l’empoderament de les diferents entitats del municipi 
amb finalitats socials. 

 
 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.20 Estrangeria i acollida. 

 
 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.3 Establir coordinació amb els Serveis Socials d’Atenció Primària per 
garantir i facilitar al conjunt de la ciutadania la cobertura de les necessitats 
socials bàsiques. 

 
 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.4 Garantir les necessitats bàsiques als infants i joves. 

 
 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.5 Desenvolupar programes per a l’atenció de la infància i l’adolescència 
en risc d’exclusió social: Centre Obert (amb Ensenyament), Com a Casa, 
Casal Puigmal, Espai Menuts 0-3, SIE (Càritas). 

 
 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.6 Facilitar l’accés als diferents recursos municipals als infants i joves en 
risc d’exclusió social. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.7 Incloure un pis de l’Ajuntament per al projecte de pisos d’emergència 
social, establint una estada limitada de sis mesos, per a famílies 
monoparentals derivades dels serveis socials bàsics. Cessió d’ús del pis al 
CCAE per incloure l’habitatge al projecte de pisos d’emergència social. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.8 Coordinar i millorar el banc d’aliments municipal per a aquells usuaris 
derivats de Serveis Socials. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.9 Establir un sistema de targetes moneder per poder donar resposta a 
persones en situació de vulnerabilitat. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.2.9.1 Establir acords amb entitats del tercer sector. 
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Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.1 Potenciar la participació ciutadana. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.1.1 (Coordinar el) Pressupost  Participatiu Edició 2022. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.1.2 Creació del Geoportal del Pressupost Participatiu  

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.1.3 (Coordinació de la) Comissió del Nomenclàtor 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.2 Bústia Ciutadana. Queixes, suggeriments i propostes. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.3 Donar suport a les entitats i associacions de veïns, incentivar-ne els 
projectes i facilitar-los espais comuns de trobada. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.4 Reforçar la figura del Regidor de Zona. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.3.5 Crear figura defensor del ciutadà o similar. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.1 Gestionar la borsa municipal de treball. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.2 Prestar el servei d’intermediació amb les empreses. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.3 Oferir assessorament i orientació en la recerca activa d’ocupació i 
inserció.  

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.4 Oferir formació ocupacional (programa quadrianual). 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.4.4 Oferir cursos sobre noves tecnologies. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.5 Fomentar plans ocupacionals provinents de fons públics. 

 

 

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.6 Realitzar accions i elaborar projectes per fomentar l’ocupabilitat dels 
col·lectius més vulnerables. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.6.2 Participar en programes específics per persones perceptores de 
renda garantida o per dones, amb col·laboració amb entitats del tercer 
sector, GENTIS i Creu Roja. 

  

Acció Social, Igualtat, 
Educació i Drets de 
Ciutadania 

2.4.7 Participar en polítiques comarcals per fomentar l’ocupació. 

  

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.1 Respondre de manera individualitzada a les consultes urbanístiques i 
d’activitats de manera presencial, telefònica o a través del web municipal. 
Mantenir terminis i adaptar mecanismes 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.10 Regular els horaris i tipus d’obres que es poden desenvolupar en el 
període estiuenc. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.11 adaptar les ordenances fiscals en l’àmbit d’urbanisme 
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Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.2 Mantenir els terminis per a l’emissió de certificats de règim urbanístic, 
d’antiguitat i legalitat, de compatibilitat de les activitats i aprofitament 
urbanístic: adaptant a la notificació electrònica i compliment de condicions  

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.3 Implementar el règim de llicències d’obres comunicades per agilitzar la 
tramitació administrativa: publicitar, donar informació i tramitar 
correctament. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.4 Millorar els tràmits interns per a l’atorgament de bonificacions i 
subvencions per a rehabilitació de façanes. 

  

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.5 Millorar la informació d’interès urbanístic: 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.6 Implementar els tràmits urbanístics de forma telemàtica.   

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.7 Modificació i aprovació d’ordenances locals de caire urbanístic: 
Intervenció en obres, Ocupació de via pública, Convivència ciutadana, 
Ordenances fiscals.  

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.8 Legalitat urbanística. Inspeccions de seguiment d’obres i de locals de 
les activitats. Acomplir el protocol i Pla d’inspecció i introduir millores 
internes per fer més efectiu el servei. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.1.9 Gestionar, planificar i fer el seguiment de les obres municipals. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.2.1 Gestió del planejament urbanístic. Establir mesures per fomentar la 
participació ciutadana i les primeres residències. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.2.2 Planificar tenint en compte criteris mediambientals, d’integració amb 
l’entorn i de sostenibilitat. 

  

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.2.3 Fer seguiment del planejament redactat per altres administracions per 
tal que s’adeqüin a les necessitats del municipi.  

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.1 Les vies verdes han d’esdevenir la comunicació sostenible entre els 
nuclis urbans i el parc natural. Millorar-ne les prestacions, la seguretat i els 
recorreguts.   

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.10 Renovar i mantenir el Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi 
Ambient a la platja d’Empuriabrava. Accions de millora a la platja 
d’Empuriabrava per superar l’auditoria d’enguany i poder així mantenir les 
certificacions en qualitat i medi ambient. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.12 Millora de les instal·lacions i serveis a les platges 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.13 Servei d’informació a les platges mitjançant agents cívics 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.14 Continuar la protecció dels espais dunars de les platges del municipi i 
augmentar-ne la superfície.  

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.15 Difondre i cercar complicitats amb la proposta de reactivació 
socioeconòmica i de millora ambiental del poble de Castelló, que porta el 
nom de “L’Estany de la Vila”. Divulgació del projecte, contacte amb 
propietaris, recerca de complicitats i de compromisos i suports financers.   

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.16 Instal·lació i refeta dels elements de desguàs i de contenció de les 
aigües salobres al paratge de la Rubina (PNAE) pel manteniment dels 
ambients de closa.  
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Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.2 Participar en el projecte de reordenació de la platja de la Rubina que 
porta a terme el Ministerio para la Transición Ecológica. Elaborar una 
proposta pròpia i participar en el projecte final.   

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.3 Acompanyament a la pagesia en les pràctiques d’agricultura 
sostenible. Reducció de productes fitosanitaris. 

  

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.4 Suport a la Cooperativa Agrícola. Projectes d’interès col·lectiu. 

  

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.5 Tramitació de la nova gossera municipal 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.6 Licitar el servei de recollida i custòdia d’animals abandonats 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.7 Consolidar en les pràctiques i la logística la recollida porta a porta als 
grans productors. Definir protocols i automatismes. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.8 Incrementar els percentatges de recollida selectiva. Executar 
campanyes ciutadanes que promoguin el reciclatge dels residus. 

 

 

Territori, Sostenibilitat i 
Gestió espais urbans 

3.3.9 Renovar del concurs de recollida i tractament de les restes de poda i 
jardineria. Treure a concurs el servei de recollida i gestió de les restes de 
poda i jardineria. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.1 Taules de treball segmentades per sector i/o activitat per establir 
estratègies de promoció 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.10 Conveni i Pla d’accions Badia de Roses, una de les més belles del 
Món. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.11 Concurs de màrqueting i comunicació. Redacció d’un Plec Tècnic per 
a la reactivació post Covid 2022-2025 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.12 Posar en valor el patrimoni cultural. Turisme cultural. Participar 
directament en el programa i accions del Club Cultura i Identitat “Som 
Cultura” del PTCBGI, així com amb els museus locals i el patrimoni amb 
visites guiades i la creació de rutes, paquets i productes turístics.   

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.13 Creació d’una campanya de branding de Castelló d’Empúries i 
Empuriabrava. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.14 Campanyes de Promoció Gastronòmica – EmpuriaTAPes del 2 al 12 
d’octubre de 2021. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.15 Desenvolupament eines TIC al departament de turisme. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.2 Potenciar un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.3 Desenvolupar accions per desestacionalitzar el turisme i posar en valor 
el patrimoni cultural i natural del municipi. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.4 Mantenir les oficines de turisme com un referent de la informació 
local, comarcal i de Catalunya 
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Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.5 Activar un baròmetre del turisme municipal. Recollir dades a través 
d’estadístiques en xarxa i presencials. També efectuar anàlisis de les 
enquestes d’apreciació. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.6 Col·laborar amb l’Agència Catalana de Turisme amb l’any esportiu 
2021. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.7 Foment del Turisme Esportiu a la destinació 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.8 Col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els seus 
Clubs d’Identitat (Cultura, Natura i Actiu i Esportiu) 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.1.9 Col·laboració amb Empordà Turisme 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.1 Cicle de teatre Empori. Creació de nous públics per al teatre. 
Programació de sis obres de teatre local  i amateur durant el primer 
semestre de l’any i quatre més durant el darrer quadrimestre. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.10 Gestionar i promoure campanyes d’intervenció arqueològica 
preventiva o incloses en projectes de recerca en jaciments arqueològics del 
municipi. Excavacions arqueològiques a l’interior de la Basílica de Santa 
Maria.  

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.11 Gestionar el fons arqueològic municipal. Trasllat del fons arqueològic 
municipal al nou emplaçament del dipòsit arqueològic municipal al Convent 
de Sant Agustí. Estudi i investigació del fons arqueològic municipal. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.12 Desenvolupar accions per promoure el patrimoni històric i cultural 
del municipi. Realització del servei de visites guiades i de promoció turística 
del municipi 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.13 Organitzar activitats, accions, jornades, seminaris, simposis, 
conferències, exposicions al voltant del patrimoni cultural i històric del 
municipi. Dia Mundial dels Museus, Jornada Europea de la Cultura Jueva, 
Jornades Europees del Patrimoni, Jornades d’Estudis sobre la Basílica de 
Santa Maria. Preparar i redactar les bases de les beques de creació artística, 
escènica, musical, literària i audiovisual de Castelló d’Empúries. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.14 Gestionar i fer el seguiment del conveni de col·laboració amb 
l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona. 
Col·laborar i participar en accions i jornades del Campus de Patrimoni 
Cultural de la Universitat de Girona. Col·laborar i participar en el “Programa 
Aljames. El patrimoni jueu de Catalunya” del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.15 Gestionar el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, S. XIV 
(MHMCE). Organitzar i coordinar activitats, accions, jornades i projectes de 
col·laboració amb els equipaments museístics del municipi )Basílica de Santa 
Maria, Ecomuseu Farinera i Sinagoga del Puig Mercadal) i del país. 
Realització de millores en la retolació i senyalització visual del museu. 
Redactar i aprovar el protocol sanitari del Museu per prevenir la Covid-19. 
Incloure el Museu en el Cens d’espais de cultura responsables del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Documentar 
fotogràficament el resultat de la restauració-conservació de les bigues de 
fusta originals de la Cúria en col·laboració amb el Centre de Restauració de 
Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Gestionar les donacions i cessions de 
béns mobles històrics o arqueològics al Museu. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.16 Col·laborar amb el Pla educatiu d’entorn (PEE) i amb els centres 
educatius per a la promoció del coneixement i la sensibilització vers el 
patrimoni cultural i històric. Realitzar activitats i tallers educatius amb els 
centres escolars del municipi: cursos 2020/2021 (confirmats) i 2021/2022 
(en elaboració). 
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Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.17 Direcció i gestió del Centre d’Estudis Trobadorescos i coorganització 
del Festival Terra de Trobadors. Cicle de Conferències “Miquel Pujol 
Canelles” i revista Mot so razo. Sol·licitud de subvencions del Festival Terra 
de Trobadors. Redacció i tramitació expedient de sol·licitud d’inclusió del 
Festival Terra de Trobadors al Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya. 
Col·laboració en l’organització i difusió de la cultura dels trobadors. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.18 Beca Jeroni Pujades de recerca històrica. Selecció del treball 
guanyador i concessió de la V Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.19 Projecte Carles Fages de Climent i patrimoni literari. Conveni de 
patrocini de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles 
Fages de Climent de la Universitat de Girona: taula rodona sobre Carles 
Fages de Climent, visites guiades als itineraris Fages de Climent, jornades 
acadèmiques, Fòrum de Patrimoni Literari, i altres activitats al llarg de l’any. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.2 Fomentar la cultura popular i tradicional. Cicle de sardanes a plaça. 
Canvi de format a determinar segons les indicacions sanitàries. S’adaptarà a 
una concepció més pròpia del concert que d’una activitat relacionada amb 
el ball. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.20 Canalitzar la programació musical de l’estiu mitjançant un programa 
comú. Edició del festival Música Estiu, que recull les actuacions musicals que 
organitzen els bars i l’Ajuntament també hi col·labora amb l’organització de 
10 concerts.  

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.21 Dotar d’un espai físic i/o reubicar a aquelles entitats que ho sol·licitin, 
sigui magatzem o despatx, per dipositar-hi el material que creguin oportú.. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.3 Fomentar la cultura popular i tradicional. Donar suport econòmic i de 
programació als diferents actes que organitza l’Ajuntament a diferents 
entitats municipals com l’Esbart, Els Vailets, la Colla Gegantera, etc. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.4 Realització d’unes bases per a la creació d’unes beques culturals per a 
aquelles propostes (audiovisuals, teatrals, musicals, literàries, etc..) que 
tinguin un denominador comú: Castelló d’Empúries. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.5 Utilitzar la música clàssica i el jazz com a elements vertebradors per a 
la creació de nous públics, nous visitants i per promoure el patrimoni 
cultural/comercial de la vila, a més de possibilitar als castellonins enriquir-se 
culturalment amb la contractació de grans artistes nacionals i internacionals 
a la nostra població.  l’Ajuntament participa en els festivals Schubertíada, 
Mediterran Guitar Classic i Nàutic Jazz amb aportació econòmica.  

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.6 Atraure visitants al municipi mitjançant la pintura i l’escultura. 
Col·laboració en l’edició de la Ruta de l’Art. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.7 Gestionar, desenvolupar, impulsar i promoure projectes i accions 
d’investigació, de restauració i conservació, de rehabilitació i de recuperació 
d’elements del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i cultural del 
municipi: 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.2.9 Seguiment i realització del Projecte quadriennal de recerca 2018-2021 
“La fundació de la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà). L’evolució dels edificis culturals (segles VIII-XV)”, amb l’Institut 
d’Estudis Empordanesos, amb la col·laboració de la Fundació Institut Ramon 
Muntaner i el suport del  Museu d’Història de Catalunya.  

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.1 Promocionar i donar a conèixer els fons i les col·leccions documentals 
que conté l’arxiu municipal, bé siguin fotogràfics, hemerogràfics, 
biblioteques patrimonials, cartogràfics o documentals, a través de: 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.2 Implantar una plataforma al núvol de gestió documental que permetrà 
a qualsevol usuari, des de casa,  cercar documents, fotografies, material 
gràfic i premsa local. 
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Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.3 Coordinar l’aplicació del Quadre de Classificació Corporatiu proposat 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al qual 
l’ajuntament s’hi adherí. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.4 Digitalitzar arxius de so del fons de la Radio Castelló. Emissora 
municipal. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.5 Ampliar l’arxiu i disposar una sala de consulta àmplia per poder 
encabir més de tres usuaris simultàniament. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.6 Coordinar activitats pel dia Internacional dels Arxius el 9 de juny 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.7 Coordinar les accions culturals i festives que es duen a terme durant la 
Jornada Europea de la Cultura Jueva. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.8. Avaluació, tria i eliminació de diverses unitats d’instal·lació de les 
sèries manaments de pagament i manaments d’ingrés 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.3.9. Coordinar, gestionar i instal·lar les transferències de documentació 
administrativa que ingressen dels diferents departament de l’ajuntament 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.1 Eina de gestió i planificació de la promoció Econòmica i Turística 
municipal. Desenvolupar l’APETCE 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.10 Conèixer la realitat econòmica del municipi: Prospecció empresarial 
per actualitzar la base de dades d’empreses 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.11 Promoure la comunicació amb els agents econòmics del municipi a 
través de la newsletter 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.12 Incentivar l’activitat comercial al municipi. Projecte de plataforma de 
venda online. Market Place. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.13 Millora de la senyalització turística i comercial del municipi. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.14 Dinamització dels mercats setmanals. Promoció de la compra al 
mercat de manera sostenible i responsable. Campanya Bossa Reutilitzable. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.15 Estudi diagnosi Pla de Reactivació Transició Energètica. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.16 Adhesió xarxa de municipis per l’economia social i solidària. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.17 Participació en accions del Pla estratègic comarcal pel 
desenvolupament econòmic local de l’Alt Empordà (2020-2025). 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.2 Dinamitzar l’activitat comercial i fomentar el comerç local al centre 
històric.  

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.3 Campanya de Promoció Comercial – #MouCastelloEmpuriabrava 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.4 Donar suport a l’associació de comerciants i empresaris. Atorgar-los 
subvenció directa.  
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Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.5 Donar suport a l’associació de comerciants i empresaris. Reunions 
periòdiques amb l’associació. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.6 Incentivar l’activitat comercial al municipi. Subvencions als 
establiments comercials per a obertura de nova activitat o per a la 
millora/reforma de l’establiment. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.7 Promoure l’activitat econòmica i comercial. Organització 
d’esdeveniments de promoció econòmica i comercial amb campanyes 
específiques com l’EmpuriaTapes i la Fira de Nadal 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.8 Millorar la capacitació de les empreses i comerços. Oferta formativa 
comercial i empresarial. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.4.9 Desenvolupar i promoure projectes de desenvolupament local, millora 
de la competitivitat de les empreses i foment de l’ocupació. Participació en 
projectes supramunicipals de desenvolupament local. Pla de reactivació 
Comarcal.  

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.5.1 Mantenir l’espai dels mercats en bon estat de neteja i conservació. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.5.3 Tramitar amb diligència els expedients administratius referents a 
renovació de parades o noves peticions. (terminis modificats)  

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.5.4 Mantenir un contacte fluid amb les associacions de marxants. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.5.5 Reemprendre els mercats setmanals amb les degudes mesures 
d’higiene, seguretat i distància entre les parades. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.6.1 Aconseguir que la biblioteca de Castelló d’Empúries sigui una 
biblioteca inclusiva. Adaptar l’espai en un 75% segons l’Estudi 
d’accessibilitat universal de la biblioteca de Castelló d’Empúries en els 
apartats d’obres, mobiliari i senyalització.   

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.6.2 Fomentar els hàbits de lectura en els perfils d’adults, joves i infants. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.6.3 Enfortir les relacions amb la comunitat. Donar suport a campanyes, 
esdeveniments locals i iniciatives dels castellonins: mínim 3 accions. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.6.4 Col·laborar activament amb els centres educatius del municipi 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.6.5 Mantenir el Pla de Comunicació i Promoció de la biblioteca 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.1. Projecte educatiu del museu.  Revisió durant el 2020 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.10 Pla de Contingència del Museu. S’ha redactar el pla i s’han aplicat les 
mesures preventives d’acord amb el Pla sectorial. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.11 Realitzar els treballs de conservació, neteja i manteniment del rec del 
molí en base al conveni signat amb el Consorci de la Costa Brava 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.12 Activitat educativa energies renovables (3 museus ST mNACTEC) 
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Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.13 Taules de programació amb els agents del territori (relat, social) 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.14 Creació de nous continguts: Itinerari rec del Molí 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.15 Redacció del Pla de públics del museu 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.16 Millorar la conservació de la documentació de la fàbrica 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.17 Nous continguts digitals 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.2 Pla estratègic del museu (plurianual) 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.3 Millores de l’exposició permanent del museu. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.4 Recerca sobre la Indústria Farinera a Catalunya (futura exposició 
plurianual). 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.5 Millores en accessibilitat.  Aplicar les mesures correctores en 
accessibilitat recollides en l’auditoria de la Xarxa de Museus de les 
Comarques Gironines (XMCGi). 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.6 Millores en la conservació preventiva. Millorar la conservació de la 
documentació de la fàbrica i reordenar el magatzem de reserva. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.7 Revisió i actualització del Pla d’Autoprotecció del museu. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.8 Millorar els continguts digitals de l’Ecomuseu Farinera en clau 
educativa i social. També redactar i implementar una activitat pedagògica 
virtual. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.7.9 Exposició VIVINT el 2020 vinculada a la crisi de la Covid-19 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.8.1 Tenir un rigor historiològic per contextualitzar l’època a què es dedica 
cada edició.  Edició d’una memòria de les conferències realitzades durant el 
Terra de Trobadors (cicle “Miquel Pujol i Canelles”).  

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.8.2 Implicar les entitats municipals a confeccionar el programa d’actes del 
festival. Convocatòria de diferents reunions de la coordinadora d’entitats. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.8.3 Proposar un format de Terra de Trobadors adaptat a les mesures 
sanitàries, valorar-lo amb la coordinadora i si s’aprova, dissenyar-lo 
conjuntament amb la direcció artística del festival. 

  

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.8.4. Divulgar la música antiga culta. Reformular el format i la programació 
del cicle So de lonh. 

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.8.5 Aconseguir, mitjançant campanyes de publicitat i bones experiències 
d’antics visitants, superar la xifra de l’edició anterior.   
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Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.8.6 Dinamitzar el comerç local. Diversificar les actuacions durant el Terra 
de Trobadors dins el centre històric per a la mobilització obligada del 
visitant.  

 

 

Desenvolupament i 
promoció del municipi 

4.8.7 Deixar constància física de cada edició del Terra de Trobadors. 
Encàrrec (per venda posterior) d’unes gerres commemoratives exclusives de 
cada edició. 

 

 

Serveis interns 5.1.1 Licitar el projecte de càmeres de videovigilància a tot el municipi, 
centrat sobretot en el control de vehicles i d’equipaments municipals. 

  

Serveis interns 5.1.2 Millorar i rendibilitzar el funcionament intern de l’Ajuntament 
(substitució de la centraleta de telèfons, gestió unificada de les connexions i 
licitació de multifuncions). 

 

 

Serveis interns 5.1.3 Cobrir noves zones i places del centre històric amb WiFi lliure a partir 
de la subvenció europea atorgada Wifi4EU. 

 

 

Serveis interns 5.1.4 Promoure l’arribada de noves empreses operadores de fibra òptica al 
municipi a partir del conveni de col·laboració amb la fundació Xarxa de 
Telecomunicació de Comuns i el projecte Guifi.net 

 

 

Serveis interns 5.1.5 Licitar una nova centraleta de telèfons integrada de totes les seus de 
l’Ajuntament 

 

 

Serveis interns 5.1.6 Fer possible el pagament online de taxes i inscripcions amb targeta de 
crèdit 

 

 

Serveis interns  5.2.1 Manteniment pàgina web 

 

 

Serveis interns 5.2.10 Continuar les campanyes que es promocionen els esdeveniments 
més importants del municipi (anuncis, cartells, notícies, vídeos, bàners, 
etc…). 

 

 

Serveis interns 5.2.2 Renovar i redissenyar el Setac (enviament de notícies). 

 

 

Serveis interns 5.2.3 Posar en funcionament l’app de l’Ajuntament. 

 

 

Serveis interns 5.2.4 Continuar les campanyes que promocionen els esdeveniments més 
importants del municipi (anuncis, cartells, notícies, vídeos, bàners, etc.) 

 

 

Serveis interns 5.2.5 Continuar generant notícies i mantenir la bona sintonia amb els 
mitjans de comunicació comarcals i nacionals. 

 

 

Serveis interns 5.2.6 Portar de forma activa les xarxes socials (facebook, twitter, instagram). 

 

 

Serveis interns 5.2.7 Donar suport mitjançant campanyes publicitàries a les entitats del 
municipi. 

 

 

Serveis interns 5.2.8 Crear una plataforma digital pròpia. 

 

 

Serveis interns 5.2.9 Licitar la impressió de tot el material gràfic, informatiu, turístic i de 
lones publicitàries. 
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Serveis interns 5.2.10 Continuar les campanyes que es promocionen els esdeveniments 
més importants del municipi (anuncis, cartells, notícies, vídeos, bàners 
etc…). 

 

 

Serveis interns 5.3.1 Potenciar el servei per l’obtenció del certificat digital 

 

 

Serveis interns 5.3.2 Oferir assessorament per a l’administració electrònica per telèfon. 

 

 

Serveis interns 5.3.4 Avançar en l’administració electrònica i potenciar els tràmits 
telemàtics. 

 

 

Serveis interns 5.3.5 Implantar la reserva d’hores per ser atès amb cita prèvia, a partir 
d’una plataforma web. 

 

 

Serveis interns 5.4.1 Aprovar per Ple el nou organigrama. 

  

Serveis interns 5.4.2 Aprovar per Ple de la relació de llocs de treball. 

  

Serveis interns 5.4.3 Dur a terme els processos selectius per tal de cobrir vacants, 
jubilacions i per estabilitzar la plantilla actual. 

 

 

Serveis interns 5.4.4 Crear un cos d’inspectors. 

 

 

Serveis interns 5.4.5 Processos d’estabilització i consolidació del personal temporal. 

 

 

Serveis interns 5.4.6 Vetllar pel compliment del protocol per la prevenció i gestió de 
l’assetjament en l’àmbit laboral (assetjament psicològic o moral, sexual, per 
raó de sexe i discriminatori per altres motius). 

 

 

Serveis interns 5.4.7 Revisions mèdiques i salut de les i dels treballadors. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.1.1 Fomentar l’esport de lleure i saludable. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.1.2 Fomentar el turisme actiu. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.1.3 Fomentar l’esport escolar. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.1.4 Fomentar l’esport federat. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.1.5 Gestionar el programa de beques per a la inclusió esportiva de nens en 
risc d’exclusió social. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.1.6 Gestionar les instal·lacions esportives municipals. 
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Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.1 Mantenir estreta col·laboració amb els responsables dels CAP del 
municipi per tal de mantenir unes instal·lacions i uns serveis sanitaris 
adequats per a la nostra població. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.10 Serveis Preventius Sanitaris 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.11 COVID 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.2 Col·laborar amb administracions i estaments (Consell Comarcal, 
DIPSALUT, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) per al 
desenvolupament de programes i projectes transversals d’impacte sobre la 
salut.   

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.3 Campanya promoció hàbits saludables 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.4 Recursos de suport i acompanyament. Servei d’Atenció a 
l’Adolescència (SAAD) (Departament de Salut i Departament de Joventut) 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.5 Cicle de xerrades de consells pràctics en matèria de prevenció i bons 
hàbits 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.6 Assistència social primària 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.7 Pla de Salut 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.8 Diagnosi externa 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.2.9 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.3.1 Acostar les diferents disciplines de l’art (dansa, música, escriptura, 
etc.) a tota la població. 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.3.1.1. Fer una programació completa de Sant Jordi amb la coordinació dels 
diferents Departaments de l’Ajuntament. 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.3.2 Organitzar i realitzar una programació atractiva i inclusiva per a tots els 
públics del municipi. Coordinació amb les comissions de festes del Municipi 
per organitzar la Revetlla de Sant Joan, la Festa del Carme, la Festa de Sant 
Llorenç i Cap d’any. 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.3.2.1. Realitzar una exposició de fotografies commemorant el Carnaval (els 
representants de cada colla i l’Ajuntament van decidir, conjuntament, 
suspendre el format habitual). 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.3.3 Donar suport a les entitats municipals per fomentar les festes de 
caràcter popular i tradicional del municipi: 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.3.4 Redissenyar l’arribada del Patge Reial i dels Reis respectant tots els 
protocols sanitaris. Donar suport a la Comissió de Reis introduint entitats i 
companyies de dansa municipals a l’arribada dels Reis, per engrandir-la i 
renovar-la. 

  

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.4.1  Mantenir el conjunt d’instal·lacions i equipaments en bon estat de 
neteja i conservació.  
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Activitats físiques i 
lúdiques 

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

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.4.3 Obrir i tancar el cementiri d’acord amb l’horari establert  i mantenir-lo 
en bon estat de neteja i conservació. 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.4.4 Millorar l’eficiència dels vehicles municipals amb la instal·lació 
d’aparells GPS. 

 

 

Activitats físiques i 
lúdiques 

6.4.5 Atendre amb diligència les peticions de privats i de  les entitats i 
associacions pel que fa a la reserva d’equipaments i al subministrament de 
material municipal. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.1.1 Definir, finançar i fer el seguiment de projectes de Cooperació. 
Continuar donant suport econòmic al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.1.2 Establir ponts entre entitats locals o comarcals per a projectes i/o 
accions de cooperació. 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.1.3 Augmentar progressivament la dotació pressupostària dedicada a 
cooperació fins arribar al 0,7% del pressupost municipal. 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.1.4 Mantenir i potenciar les relacions oficials amb els municipis 
agermanats. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.1.5 Mantenir actualitzat l’espai per als agermanaments i les relacions 
exteriors al web municipal. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.1.6 Fomentar accions que promoguin la relació entre les associacions del 
nostre municipi amb els municipis agermanats i el Comú de Canillo. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.1 Fer accessible l’habitatge al municipi a aquelles persones que hi volen 
viure de manera permanent. Plurianual. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.10 Consolidació de l’Oficina Local d’Habitatge 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.11 Comunicació, assessorament i acompanyament a la tramitació dels 
ajuts en matèria d’habitatge de les Administracions Públiques 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.12 Oferir alternatives als propietaris d’habitatges buits per fomentar el 
lloguer social 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.13 Dur a terme un seguit de conferències en matèria d’habitatge per 
apropar a les ciutadanes i ciutadans del municipi i conèixer la seva opinió, 
recollir idees i propulsar propostes 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.14 Redacció d’un pla local d’habitatge 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.15 Assessorar a les persones propietàries dels habitatges ocupats 
irregularment 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.16 Oferir a les famílies de la Mesa d’Emergències un habitatge digne 
mitjançant un contracte de cessió entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i la persona propietària 
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Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.17 Participar activament a la Taula d’Acció Social Municipal 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.18 Explorar noves bonificacions fiscals per  fomentar el lloguer social 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.2 Elaborar un estudi dels habitatges buits del parc d’habitatges del 
municipi. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.3 Crear una borsa municipal d’habitatge. Recuperar la gestió directa del 
servei. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.4 Establir una línia d’ajuts a propietaris que apostin per la rehabilitació 
d’habitatges destinats a lloguer social. 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.5 Captar habitatge de protecció oficial per a col·lectius vulnerables i per 
a joves. Vetllar per trobar HPO que es puguin gestionar des de 
l’administració pública, i fomentar el lloguer social. 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.6 Incrementar les bonificacions fiscals per fomentar el lloguer social. 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.7 Explorar alternatives d’habitatge com cooperatives i altres mètodes 
col·laboratius 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.8 Donar suport a la mediació i la resolució de conflictes veïnals. Facilitar 
la comunicació en la resolució de conflictes. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.2.9 Masoveria urbana. Fomentar la masoveria com a alternativa de 
l’habitatge, evitant la despoblació del centre històric i d’altres barris. Servei 
de captació d’habitatges, mediació entre propietari i masover. 

 

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.3.1 Mantenir la qualitat en els dos espais joves, entesos com a centres 
d’activitats, d’informació, orientació i assessorament dels joves. 

  

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.3.2  Promoure la cultura, la multiculturalitat en espais i activitats: espais 
joves, casals, casalets, Aventura’t, tallers, Parc de Nadal, formació, serveis 
socioeducatius, suport a entitats d’àmbit cultural, festa urbana. 12 accions 
mínim.   

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.3.3 Fomentar l’associacionisme i la participació. Programa Escolta’m, 
suport a l’associacionisme, Aventura’t, Intercasals, trobada d’entitats 
juvenils, campanyes d’interculturalitat, dinamització i promoció d’entitats 
juvenils, accions comunitàries.   

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.3.4 Cohesió social i equilibri territorial. Pla educatiu entorn, Casal Cívic 
d’Empuriabrava, taula d’agents socials, campanya de promoció dels espais 
joves i de dinamització i de foment dels valors. (s’ha modificat el format, 
s’ha realitzat versió online a través de les xarxes)   

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.3.5 Formació i ocupació. Taula de formació i ocupació local. Millorar la 
comunicació amb l’empresa privada, campanya per millorar l’èxit escolar i 
combatre l’abandonament, borsa municipal de treball i treball jove, Aula 
Activa, Programa de garantia juvenil, Servei Orienta’t. 12 accions mínim  

 

Atenció al jovent i 
habitatge 

7.3.6 Salut i qualitat de vida. Atenció al jovent i habitatge, punts liles, 
accions Dia Mundial sense l’Alcohol, Sida, Violència de Gènere, Alimentació. 
12 accions mínim. 
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Àrea de 
desenvolupament i 
promoció del municipi i 
serveis culturals- 
Biblioteca Ramon Bordas 
i Estragués 

Coeducació 

 

 

Àrea de 
desenvolupament i 
promoció del municipi i 
serveis culturals- 
Biblioteca Ramon Bordas 
i Estragués 

Campanya RAEE a biblioteques 2021 

 

 

Departament de Joventut 
ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

Pla local de joventut 

  

Departament de Joventut 
ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

Diagnosis - Pla local de joventut 

 

 

Departament de Joventut 
ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

Okup’Alt 

  

Departament de Joventut 
ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

Orienta't 

 

 

Departament de Joventut 
ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

Pla de salut jove 

 

 

Departament de Joventut 
ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

Territori KM0 

  

Departament de Joventut 
ajuntament de Castelló 
d’Empúries 

Taula d'acció social 

  

Alcaldia - Serveis 
econòmics - Gestió 
tributaria 

Arxiu Virtual 

  

Alcaldia - Serveis 
econòmics - Gestió 
tributaria 

Servidor de Mapes 

 

 

Alcaldia - Serveis 
econòmics - Gestió 
tributaria 

Conveni amb Direcció General de Cadastre 

 

 

Àrea de Sostenibilitat i 
Medi ambient 

Implantació d’una xarxa de mini-deixalleries 

 

 

Àrea de Sostenibilitat i 
Medi ambient 

Promoció del compostatge casolà 

 

 

Àrea de Sostenibilitat i 
Medi ambient 

Agenda 21 Escolar 

  

Àrea de Sostenibilitat i 
Medi ambient 

Setmana de la mobilitat sostenible 
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Acció Social igualtat (...)-
Departament de 
Participació Ciutadana 

Ajuda’ns a escollir el millor projecte per a la Sala Municipal 

 

 

Territori i Gestió de 
l’Espai Urbà / Urbanisme 

Tramitació de permisos per instal·lació d’elements de producció d’energia 
elèctrica mitjançant panells fotovoltaics 

 

 

Benestar social Atenció a persones amb mobilitat reduïda 

  

Benestar social Intervencions d’urgència social 

 

 

Ensenyament Neda a l’escola 

 

 

Ensenyament Cursos de català organitzats i impartits pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

  

Ensenyament Cursos d’alfabetització  

  

Ensenyament Guia de recursos Educatius de Castelló d’Empúries 

 

 

Ensenyament Consell d’Infants i Adolescents 

  

Ensenyament Pla Educatiu d’Entorn 

  

Diverses àrees Creació de la Comunitat d’usuaris de l’aigua  

 

 

Diverses àrees Renovació de les comportes per evitar la salinització de l’aigua a La Rubina  

 

 

Diverses àrees Canvi en el servei d’aigua i clavegueram a gestió directa 

 

 

Diverses àrees Instal·lació de plaques solars a edificis municipals  

 

 

Diverses àrees Afavorir la creació de comunitats energètiques 

 

 

Diverses àrees Conveni del paquet de mesures fiscals, pla de promoció i comunicació de la 
Badia de Roses   
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Orientacions per progressar en l’acompliment de l’Agenda 2030 Local a 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 

L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereixen als municipis 
un full de ruta per als propers anys i la possibilitat de sumar complicitats amb altres 
actors del territori i generar sinergies per donar resposta als reptes del municipi. 

A continuació es proposen algunes recomanacions per a la redacció de l’Agenda 2030 
Local de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: 

§ Recomanacions transversals 

1. Internes 

2. Externes 

§ 3. Recomanacions per dimensions 

 

 
Cal fer notar que la majoria tant d’institucions públiques com organitzacions privades 
que aborden els ODS, posen la mirada en els impactes que pretenen generar però 
sense prestar prou atenció a les mesures internes que han de fer possible i perdurable 
uns resultats d’impacte. És per això que iniciem aquestes recomanacions per la part 
del funcionament intern, entenent que és la base que ha de donar robustesa per evitar 
caure en una política d’acumulació de bones pràctiques però sense prou consistència. 

 

1.1 Construir el compromís corporatiu, a partir de l’aprovació al Ple de la moció de 
suport a l’Agenda 2030, l’alineació del PAM, la sensibilització i capacitació dels 
equips humans (administratius, tècnics i electes). 

a. La formació de sensibilització feta actualment hauria d’anar seguida 
d’una capacitació pràctica (com aplicar en contractes, com 
desenvolupar en proveïdors i altres grups d’interès, com aplicar en els 
esdeveniments municipals, etc.) 

b. Durant la vigència de l’Agenda 2030, caldria assegurar l’alineament a 
aquesta dels Plans d’Actuació Municipal (PAM) o altres documents que 
formalitzin l’estratègia municipal i les polítiques més rellevants, 
especialment els grans projectes municipals tant de serveis com 
d’infraestructures. 

c. Nomenar una persona dins l’equip tècnic per liderar de manera 
transversal l’Agenda 2030. Idealment hauria de ser la persona vinculada 
a Alcaldia que també assumeixi els aspectes d’estratègia de ciutat o 
similar.  

d. Cal procurar la màxima complicitat de totes les forces polítiques atesa 
la rellevància de l’Agenda 2030 i la seva durada al llarg de diversos 
mandats municipals. 
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1.2 Gestionar l’establiment de prioritats a partir de metodologia de Responsabilitat 
Social de l’Ajuntament (RSA) davant la societat, dialogant amb els actors del 
territori i la resta de grups d’interès més enllà dels actuals mecanismes formals de 
participació, i definint els aspectes més rellevants per al territori. 

1.3 Identificar adequadament els interlocutors per disposar de totes les veus 
representatives de cadascun dels interessos legítims en matèria de Persones, 
Planeta, Prosperitat, Pau i Partenariats, incorporant si cal representació per als que 
no tenen veu (per exemple, les generacions futures). 

1.4 Fer el mapa de temes rellevants al marge de quins actors clau hi puguin donar 
resposta, procurant comprendre quina és la suma d’actors que haurien d’intervenir 
sinèrgicament per abordar problemes complexos de naturalesa multifactorial. 

1.5 Establir una Agenda 2030 Local, amb objectius concrets, i fer un seguiment del 
progrés en relació amb els objectius i les fites que s’han prioritzat.  

1.6 Definir els projectes estratègics i fer-ho amb el màxim consens o procurant actuar 
amb dinàmiques que sumin el màxim de suport i el mínim d’oposició. 

e. Impulsar plans i programes de mig i llarg recorregut alineats amb els 
ODS per evitar la realització d’accions aïllades i puntuals que no tinguin 
continuïtat en el temps o que no tinguin per ells mateixos prou força de 
transformació. 

f. Avançar en nous models de legitimació de les iniciatives: no típicament 
de democràcia de majories sinó de democràcia deliberativa i amb 
sistemes de consentiment per assegurar la implicació dels actors 
diversos, evitar les discrepàncies frontals.  

g. Impulsar la cocreació de les possibles línies per a l’abordatge dels reptes 
per tal de millorar la creativitat, facilitar un resultat d’autoria 
compartida i col·lectiva, generar actuacions múltiples alineades vers uns 
mateixos objectius. 

h. Identificar la situació desitjada que esdevindrà a partir de la realització 
de les iniciatives, tant els canvis en el context d’intervenció com la 
contribució a més llarg termini, la transformació social més profunda 
(Teoria del Canvi). 

2. Monitoritzar el  progrés en relació amb els objectius plantejats de forma 
periòdica i fent ús de sistemes d’indicadors compartits amb altres institucions, 
especialment els que pugui proposar la Diputació de Girona. 

a. Monitoritzar una bateria d’indicadors de base local, elaborada segons 
les elaborades per l’Eurostat o, més pròpiament, pel Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de 
Catalunya, i quan estigui disponible, amb els indicadors que proposi la 
Diputació de Girona en la línia dels que la Diputació de Barcelona està 
proposant per als municipis de la demarcació. En aquest mateix informe 
es fa una proposta d’indicadors de control i seguiment sobre les accions  
i objectius a assolir que s’han proposat per avançar cap a l’Agenda 2030. 
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Cal anar adaptant aquests indicadors d’acord amb els objectius i fites de 
l’Ajuntament es vagi marcant en el futur. 

b. Per tal de disposar d’una bateria d’indicadors que, a més de mostrar les 
macro dades locals, permeti orientar correctament la gestió i el 
lideratge local, es recomana crear un quadre de comandament integral 
que també apliqui a les estratègies de col·laboració, de capacitació dels 
recursos humans, de processos de cocreació, etc., en un camí 
d’excel·lència estructurar relacions de causa-efecte entre objectius per 
tal de comprendre i monitoritzar com els aspectes de capacitació, 
organització, col·laboració,  innovació, etc., estan donant resultats i 
creant impactes. 

3. Abordar la gestió del canvi dins el mateix Ajuntament, com a expressió de la 
voluntat política i tècnica d’orientar la maquinària i la cultura organitzacional 
cap a l’oferiment de resultats d’impacte. 

a. Aprofitar la iniciativa de l’Agenda 2030 i els ODS per impulsar el repte 
històricament pendent del treball transversal entre les diferents àrees i 
regidories de l’Ajuntament, promovent actuacions conjuntes. Crear 
cercles (metodologies tipus sociocràcia) per abordar ODS amb 
implicació d’àrees diverses i participació si s’escau d’actors externs. 

b. Orientar-se a la creació de valor compartit, generant transversalitat “en 
destí”, promovent l’anàlisi i la planificació d’actuacions per abordar els 
reptes de forma integral i crear valor compartit en totes i cadascuna de 
les accions planificades. Per exemple: focalitzar els edificis (les 
comunitats de veïnatge/propietat) com a àmbit on desenvolupar els 
ODS, o les empreses, les entitats, etc. implicant totes les àrees 
municipals.  

c. Liderar el canvi en la cultura organitzacional per incorporar una major 
orientació a objectius d’impacte i reptes de transformació real per 
damunt dels indicadors de resultats.   
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1. Posar en valor i visualitzar el compromís de l’Ajuntament amb l’Agenda 2030 i 

els ODS mitjançant diferents canals i accions de comunicació. Com per exemple 
planificar un acte públic d’adhesió a l’Agenda, apartat al web municipal, etc. Es 
recomana agrupar els ODS per dimensions de cara a una major comprensió en 
les accions de divulgació general. 

2. Donar a conèixer els ODS entre els agents del territori (organitzacions, 
ciutadania): 

a. Accions específiques de divulgació, incorporació dels ODS en les 
comunicacions de les diferents actuacions, organització d’actes i 
esdeveniments vinculats als diferents ODS... 

3. Rendir comptes internament i externament. Comunicar el progrés de l’Agenda 
2030 Local a través dels diferents canals de comunicació de què disposa 
l’Ajuntament (web, publicacions, xarxes socials, etc.). 

4. Implicar als diferents agents del municipi en l’aposta per l’Agenda 2030 i els 
reptes plantejats.  

a. S’han d’implicar tots els actors de la població com ara centres de 
primària i secundària, empreses, entitats, socials, etc. 

b. Nomenar ambaixadors/ambaixadores dels ODS per amplificar l’impacte 
i implicar la societat civil. 

c. Cal implicar directament la ciutadania. Al marge de la seva vinculació a 
empreses, associacions, o de les comunicacions centrades en alguna 
iniciativa municipal determinada, un canal innovador per arribar-hi és a 
través de les comunitats de veïnatge/propietat. Cal tenir en compte que 
és als edificis on es concreten moltes accions relacionades amb els ODS 
(energia, diversitat, pobresa, deixalles, consums...).  
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Després d’haver analitzat les accions que porta a terme l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries en relació amb cada ODS, es formulen un seguit de propostes sobre com es 
podrien reforçar i quines altres accions es podrien fer per tal de millorar l’impacte en el 
conjunt del desenvolupament sostenible. Les propostes es fan  

 

 

§ Millorar els serveis a les persones, principalment a Empuriabrava 

§ Potenciar la Taula d’Acció Social per optimitzar els recursos i aprofitar sinergies 
amb altres ens locals i comarcals.  La situació d’emergència sanitària es pot 
convertir en emergència social degut a l’augment de les demandes als serveis 
municipals. 

§ Seguir treballant en accions que assegurin l’accés a un habitatge digne i 
assequible, sense excloure cap col·lectiu, com el de la gent jove, amb precarietat 
econòmica, etc.   

§ Posar en marxa els horts socials ja previstos. 

§ Impulsar auditories energètiques i de diagnosi social a les llars i sensibilitzar sobre 
consum eficient. 

§ Implementar accions de millora contínua als serveis socials bàsics. 

§ Fomentar la incorporació de criteris de dieta saludable en els menús dels 
menjadors escolars. 

§ Incorporar clausulat en la compra pública que permeti introduir productes de 
proximitat, agroecològics o de comerç just. 

§ Sensibilitzar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari. 

§ Fer un pla de potenciació de l’agricultura ecològica i sostenible local per ser més 
resilients en alimentació, preveient zones i promovent la capacitació d’aquelles 
persones interessades a emprendre en el sector productiu.  

§ Posar especial atenció a la salut de les persones del municipi: La situació 
d’emergència sanitària demana un sobreesforç a totes les institucions per 
assegurar uns espais saludables i segurs. 

§ Vetllar per la salut integral de totes les persones amb una mirada àmplia que 
contempli la salut física, emocional i relacional, evitant l’aïllament social. 

§ Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en la cura de la salut i promoure la 
salut en l'entorn comunitari fomentant l'activitat física i l'alimentació saludable.  

§ Implantar plans i actuacions que afavoreixin la creació d'entorns urbans 
saludables. 

§ Garantir l'equitat en l'atenció sanitària, incidint en la perspectiva de gènere i en els 
col·lectius més fràgils i en l'atenció de qualitat. 
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§ Impulsar campanyes de prevenció de les malalties transmissibles. 

§ Impulsar campanyes per prevenir les conductes de risc i les addiccions, 
especialment entre la població d'adolescents i joves. 

§ Promoure el Consell d'Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries, per tal de tenir 
en compte la mirada dels més petits i joves i donar-los l'oportunitat de conèixer, 
valorar, opinar, denunciar, reivindicar, proposar, dissenyar… en tots aquells temes 
relacionats amb el municipi i amb els infants i adolescents. 

§ Potenciar els programes formació al llarg de la vida, més enllà del concepte 
tradicional de reciclatge en l'esfera professional, mitjançant les escoles d'adults i 
altres iniciatives formatives. 

§ Potenciar la coeducació per tal d'anar esborrant la transmissió dels gèneres 
tradicionals i substituir-los per una cultura diversa que obri a tothom totes les 
possibilitats de fer i ser, basada en el reconeixement de les potencialitats i 
individualitats de tot l'alumnat, independentment del seu sexe, i potenciar així la 
igualtat real d'oportunitats.  

§ Fomentar l'educació en el lleure com a àmbit que pot aportar altres valors, 
especialment per mitjà d'associacions de voluntariat (centres d'esplai, etc.). 

§ Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions municipals 
que es duguin a terme i fomentar la participació de les dones en l'esfera pública, 
afavorint la seva cooperació amb les actuacions municipals des de diversos àmbits.  

§ Integrar la visió de gènere en tots els estadis del procés de contractació pública  
amb la finalitat d'utilitzar la contractació per promoure la igualtat de les dones i els 
homes. 

§ Promoure mesures específiques de gènere per a la igualtat d'oportunitats des de 
totes les àrees de l'ajuntament (no només des de l’àrea que aborda la igualtat), 
que han de respondre a una línia d'actuació comuna i coherent. 

§ Treballar les polítiques d'igualtat d'oportunitats no només des d'un enfocament 
assistencial, sinó impulsant iniciatives per prevenir les relacions de sexisme, 
violència i discriminació vers les dones. 

§ Fomentar i donar suport a l'associacionisme com a vehicle per promoure les 
polítiques de gènere.  

§ Potenciar i dotar de recursos els centres d'informació i atenció a les dones. 

 

Propostes del personal de l’Ajuntament: 

o Fer una diagnosi i reestructuració de l’àrea de serveis socials. 

o Promoure un banc d’habitatges públics. 

o Adquirir i crear habitatge social. 

o Subvencions o beques per estudiar a la universitat per persones amb pocs 
recursos. 
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o Subvencions per l’adquisició d’ordinadors. 

o formació a les escoles destinats al Desenvolupament Sostenible (teoria i 
pràctica dels ODS i l’Agenda 2030) 

 

 

 

 

§ Treballar per fer edificis més eficients i sostenibles per minimitzar els impactes 
ambientals: instal·lació de més plaques solars, llums leds a edificis municipals i 
llums de la via pública, instal·lació de calderes de biomassa als edificis municipals 
que encara no en tenen per aigua calenta sanitària i calefacció, i analitzar la 
possibilitat d’aprofitar estelles provinents de la gestió de boscos de la província de 
Girona, per a la prevenció d’incendis. 

§ Aprofitar que a partir d’ara es gestionarà directament l’aigua i clavegueram a 
Empuriabrava per fer un model de gestió de l’aigua més sostenible i responsable. 

§ Acabar la xarxa de clavegueram a Empuriabrava. 

§ Dur a terme campanyes o activitats de sensibilització ciutadana (Dia Mundial de 
l'Aigua, etc.). 

§ Implantar sistemes de gestió sostenible de l'aigua (reducció del consum) a les 
instal·lacions municipals. 

§ Instal·lar fonts d'aigua al nucli urbà per fomentar la hidratació i el consum d'aigua 
d'aixeta. 

§ Organitzar accions de sensibilització a través d'actuacions de recollida de residus 
abocats il·legalment als boscos, les platges, els marges de rius, etc… i participar 
anualment en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. (Let's clean up 
Europe). 

§ Promocionar l'economia circular aplicant-la dins de la pròpia administració, 
impulsant-la entre el teixit empresarial i fomentant-la entre el teixit social. 

§ Promoure accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels 
aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als 
menjadors escolars i als equipaments.  

§ Fomentar el canvi d'hàbits domèstics als edificis urbans a partir de les comunitats 
de veïnatge i de propietat. 

§ Establir en cada equipament àrees d'aportació de recollida de residus coherents 
amb el sistema de recollida municipal. 
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§ Fomentar l’autocompostatge com una via adequada per gestionar part de les 
deixalles orgàniques. 

§ Fomentar l'existència d'establiments especialitzats en la reparació d'objectes i 
aparells, així com la creació de xarxes d'intercanvi al municipi. 

§ Abordar el repte de ser el municipi amb més volum de generació de residus de la 
comarca i el quart de tot Catalunya (4,37 kg/hab/dia el 2019) . Elaborar un pla 
local de prevenció de residus per reduir-los al màxim.  

§ Elaborar un protocol de compra pública responsable. 

§ Crear un programa per al foment del consum responsable tant per a la ciutadania 
com per a l'empresariat. 

§ Afavorir la coordinació de tots els agents implicats en el desenvolupament 
sostenible i la lluita contra el canvi climàtic - administracions, sector privat, 
entitats  i ciutadania - per tal de crear sinergies que garanteixin la participació de 
tothom en el disseny sostenible de la ciutat. 

§ Elaborar i executar un pla de resiliència urbana per tal d'afrontar, recuperar-se i 
millorar l'eficiència de la resposta davant d'impactes d'origen natural, humà o 
tecnològic.  

§ Elaborar un pla de millora de la gestió ambiental de les instal·lacions i els 
equipaments municipals, així com de les dinàmiques de treball del personal que hi 
treballa, que posi en relleu la sensibilitat i el comportament exemplar del govern 
local amb el medi ambient i el clima vers la ciutadania. 

§ Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles 
fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants. 

§ Crear una taula d'emergència climàtica i preveure l’adaptació a la possible pujada 
del nivell del mar i l'afectació local, principalment a Empuriabrava. 

§ Instal·lar boies ecològiques o biòtops artificials per preservar i incentivar la flora i 
la fauna marines i contribuir a augmentar la biodiversitat dels ecosistemes. 

§ Minimitzar l'ús d'estris de plàstic i poliestirè.  

§ Recuperar els entorns fluvials i netejar, naturalitzar i mantenir l'ecosistema propi 
de les lleres de les rieres i els torrents que desemboquen al mar. 

§ Prevenir l'arribada de microplàstics al mar i l'increment de la brossa marina. 

§ Impulsar campanyes d'educació i conscienciació sobre els efectes dels residus en 
l'entorn marí i costaner i a les platges fomentar la recollida selectiva de residus i 
l’ús de cendrers biodegradables que continguin missatges de sensibilització sobre 
la necessitat de tenir cura del medi ambient, adoptant actituds responsables.  

§ Fomentar iniciatives voluntàries d’entitats ambientalistes i amb els pescadors 
(vedes, esculls, manteniment de dunes, recuperació d'espais...) 

§ Instal·lar elements per a la renaturalització d'espais urbans per crear refugis 
climàtics, per al foment de la biodiversitat (caixes niu, hotels insectes, basses 
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naturalitzades, etc.). Implicar la ciutadania demanant la seva col·laboració a través 
de la instal·lació de refugis de fauna i flora als balcons.  

§ Augmentar la flora urbana, per exemple plantant als escocells dels arbres. 

§ Fomentar les cobertes verdes i plaques solars a tots els terrats públics, particulars 
o d'empreses. 

§ Controlar i eliminar espècies invasores, especialment les de major risc. 

§ Identificar les espècies que requereixen un suport especial i emprendre accions 
per protegir-les.  

§ Naturalitzar els patis de les escoles i altres espais d'ús comunitari. 

§ Promoure la conservació i la millora del patrimoni natural del municipi i evitar la 
pèrdua d'espècies i hàbitats. 

§ Substituir la gespa per prats naturals.  

§ Destinar el 0,5% de l'IBI a mesures de conservació de la biodiversitat i els 
ecosistemes. 

 

 

 

§ Dur a terme accions de sensibilització cap a la ciutadania envers l'existència de la 
pobresa energètica en el seu entorn més immediat. 

§ Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles 
fòssils i promoure els desplaçaments a peu o amb transports menys 
contaminants. 

§ Continuar avançant cap a un model de mobilitat sostenible en el municipi  i 
realitzar el Pla de Mobilitat. També es pot fer un mapa d’itineraris a peu dins del 
nucli, per identificar els recorreguts més utilitzats i les distàncies a peu, 
conscienciant i incentivant la ciutadania a deixar el cotxe a casa.  

§ Seguir implantant instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum als 
equipaments municipals, fins a assolir-ne la totalitat. 

§ Implantar o substituir les calderes o xarxes de calor amb biomassa en aquells 
edificis municipals que encara no en disposen.  

§ Seguir amb la planificació de substituir l’enllumenat públic per llums tipus LED, fins 
a assolir-ne la totalitat.  

§ Fer formació i sensibilització ciutadana en hàbits de consum eficients.  

§ Incentivar la instal·lació de comunitats energètiques entre la ciutadania.  

§ Augmentar les actuacions destinades a millorar l’ocupabilitat donat l’augment 
significatiu de l’atur degut a la crisi sanitària que pot afectar la població de Castelló 
d’Empúries. 
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§ Fomentar la contractació d’empreses socials, d’empreses socialment responsables 
i d’empreses de proximitat. 

§ Promocionar l'economia circular aplicant-la dins de la pròpia administració, 
impulsant-la entre el teixit empresarial i fomentant-la entre el teixit social. 

§ Impulsar un entorn que faciliti a les empreses portar a terme processos 
d'innovació mitjançant la promoció de la creativitat, les xarxes, l'esperit 
emprenedor i la col·laboració d'agents socials i econòmics. 

§ Integrar l'economia social i solidària a les estratègies i els instruments de gestió 
de les polítiques de promoció econòmica i ocupació. 

§ Elaborar un pla d'usos del comerç. 

§ Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació d'atur 
per afavorir una major ocupabilitat.  

§ Impulsar una moneda social complementària vinculada al foment del comerç 
local, a la retenció de la riquesa generada, i també per donar suport a persones 
amb dificultats. 

§ Seguir fomentant el model de turisme sostenible (Conveni Badia de Roses) i 
potenciar el patrimoni natural i cultural del municipi. 

§ Elaborar un pla local de turisme sostenible 

§ Promoure la gamificació turística amb solucions tecnològiques que permetin crear 
experiències memorables, desenvolupar la indústria tecnològica i crear marca de 
territori. 

§ Sensibilitzar les persones de segona residència perquè s’involucrin a la vida 
sociocultural del municipi. 

§ Fer una revisió dels elements patrimonials del municipi, ja siguin públics o privats 
(arquitectònics, arbrat, naturals, culturals...) per establir sistemes de protecció, 
elaborant un Pla local de gestió i protecció del patrimoni cultural i natural (o 
Agenda 21 de la Cultura...). 

§ Donar suport a l'associacionisme en tant que escola de ciutadania i promoure el 
suport a grups informals per al desenvolupament d'iniciatives d'impacte social i 
que puguin integrar-se en models associatius. 

 

Propostes del personal de l’Ajuntament: 

o Posar sensors d’humitat als sistemes de reg. 

o Autobús elèctric interurbà. 

o Fomentar l’ús del carril bici. 

o Bonificar als propietaris perquè posin a lloguer els pisos buits. 

o Tancar a la circulació de vehicles la zona centre del municipi. 

o Fomentar el petit comerç de proximitat. 
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§ Impulsar un marc d’integritat per a l’Ajuntament, com per exemple un codi de 
conducta, una comissió ètica, etc. 

§ Seguir treballant per dur a terme processos de millora continua en relació amb la 
transparència i les dades obertes que suposin un país endavant cap a una nova 
cultura de la transparència, que ha d'impregnar l'actitud de tots els servidors 
públics. 

§ Millorar la implicació de l'associacionisme i la ciutadania en general en els 
processos de participació ciutadana en un marc d’apoderament que més enllà de 
la legitimació de les polítiques públiques permeti augmentar la seva capacitat 
d’impacte. 

§ Experimentar amb nous models organitzacionals més àgils, participatius i 
apoderadors com els cercles sociocràtics, dins l'ajuntament, incorporant si s'escau 
persones externes, i fomentant aquesta nova cultura avançada en l'esfera 
d'influència. 

§ Desenvolupar una enquesta de satisfacció dels serveis públics municipals. 

§ Fomentar la compra pública responsable mitjançant la inclusió de clàusules 
socials i ambientals en tots els contractes de l’Ajuntament. 

 

Propostes del personal de l’Ajuntament: 

o Assessorar/ajudar a les persones amb pocs recursos digitals sobre com han 
de fer els tràmits telemàtics. 

o Que la ciutadania pugui concertar visita amb l’alcalde, regidors i regidores de 
forma telemàtica. 

 

 

 

§ Identificar i enfortir noves sinèrgies amb els diferents agents del municipi per 
donar resposta als reptes de l’Agenda 2030. 

§ Adherir-se la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

§ Adherir-se a l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 Catalunya. 

§ Identificar quines altres aliances estratègiques són rellevants per a l’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries per abordar el desenvolupament sostenible. 
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§ Seguir impulsant i participant en actuacions conjuntes amb altres municipis per 
aprofitar els recursos i accedir en millors condicions a determinats serveis. 

§ Fomentar la cultura de treball transversal entre els departaments i els diferents 
equips del propi ajuntament. La transversalitat, tret definitori de l'Agenda 2030, 
respon a les noves demandes socials i polítiques públiques que no depenen d'un 
sol departament.  

§ Buscar sinergies entre diferents organitzacions del territori (ONG, sector privat, 
altres administracions, ciutadania organitzada, veïnatge, etc.). Compartir 
coneixements, experiència, tecnologia i recursos, especialment per abordar els 
reptes de l’Agenda 2030.  

§ Establir instruments que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria 
de desenvolupament sostenible, com ara els indicadors proposats en aquest 
informe. 
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Definició d’un marc d’indicadors 

Tot seguit es proposen un conjunt d’indicadors per cada un dels ODS a fi de poder 
analitzar i quantificar els progressos en l’assoliment de cada un dels objectius.  

 

ODS 1 Fi de la pobresa 

ODS 1 Nombre d'habitatges de propietat municipal per a emergència social 

ODS 1 Nombre d'habitatges de propietat municipal per a lloguer social 
ODS 1 Nombre d'habitatges a la borsa de lloguer social 

ODS 1 Nombre de llars amb dificultats per accedir als serveis bàsics (aigua, llum, gas) 

ODS 1 Població amb uns ingressos per unitat de consum inferiors al 60% de la mitjana 

ODS 1 Mitjana anual de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) 

ODS 1 Renda mitjana per llar 

ODS 1 Percentatge de declaracions de l'IRPF dels habitants del municipi que es troben per 
sota dels 6.010 € 

ODS 1 
Percentatge de persones del municipi que es troben en situació tipificada de 
pobresa energètica (no poden pagar les factures de l'electricitat i s'ha comunicat a 
l'ens local) 

ODS 1 Percentatge de persones del municipi que es troben en situació tipificada de 
pobresa hídrica (no poden pagar les factures de l'aigua) 

ODS 1 
Percentatge de despesa destinada directament a programes de reducció de la 
pobresa dins el pressupost de l'ens local (i també import total prorratejat per 
habitants) 

ODS 1 Percentatge de la despesa social (educació, salut i protecció social en sentit ampli) 
respecte el total del pressupost 

ODS 1 Percentatge de població per a qui els serveis socials de l'Ajuntament han emès un 
informe de risc d'exclusió residencial 

ODS 1 Percentatge de llars en què el nombre de persones empadronades en relació a la 
capacitat de l'habitatge (nombre d'habitacions) excedeix l'estàndard especificat 

ODS 1 Percentatge d'habitatges del municipi que es troben en males condicions (dèficits 
estructurals, humitats, dèficits en els tancaments, etc.) 

ODS 2  Fam zero 

ODS 2 Producte local: Recursos destinats a la protecció i foment de les espècies 
autòctones d'interès alimentari  

ODS 2 Percentatge sobre el total de superfície agrícola ecològica 

ODS 2 Dotació de terres agrícoles per habitant 

ODS 2 Població que no es pot permetre un àpat de proteïna animal cada 2 dies (o el valor 
nutricional proteic equivalent) 

ODS 3 Salut i Benestar 

ODS 3 Percentatge de sales/aules dels equipaments municipals que disposen de 
mesurador de CO2  

ODS 3 Edat mitjana de les defuncions 
ODS 3 Llocs de treball en el sector sanitari/l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) 
ODS 3 Índex de sobreenvelliment 
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ODS 3 Qualitat de l'aire (nombre de dies que se supera el valor recomanat de PM10, 
PM2,5, O3 I SO2) Dies a l'any (sumats tots parcialment) 

ODS 3 Qualitat de l'aire (µg/m3 D'NO2) Mitjana anual d'µg/m3 d'NO2 

ODS 3 Contaminació PM2,5. PM2,5= Mitjana del nombre de dies que es superen els 25 
µg/m3 en els observatoris 

ODS 3 Contaminació PM10. PM10= Mitjana del nombre de dies que es superen els 50 
µg/m3 en els observatoris 

ODS 3 Contaminació PER NO2. NO2= Mitjana anual d'µg/m3 

ODS 3 Contaminació per SO2. SO2= Mitjana del nombre de dies que se superen els 20 
µg/m3 en els observatoris 

ODS 4 Educació de qualitat 

ODS 4 Percentatge d'alumnes de nacionalitat estrangera  que segueixen els estudis 
després de 4t d'ESO respecte el % d'alumnes de la població autòctona 

ODS 4 Percentatge de places públiques, concertades i privades per les diferents etapes 
educatives 

ODS 4 Percentatge de persones alfabetitzades en català (nivell B)  

ODS 4 Percentatge d'alumnes que s'han graduat pel que fa al total de matriculats en el 
quart curs de l’educació secundària obligatòria (ESO) en el municipi 

ODS 4 Participació en educació infantil de primer cicle (0-3) 

ODS 4 Percentatge d’alumnes matriculats en programes de formació i inserció (PFI) sobre 
el total de la població d’entre 16 i 21 anys d’edat en el municipi 

ODS 4 IDONEÏTAT FORMATIVA ALS 15 ANYS. Taxa d'idoneïtat formativa dels joves  de 15 
anys del municipi (és a dir, que estiguin cursant 4t d'ESO) 

ODS 4 
Població escolar del municipi en nivells post-obligatoris desglossada per 
percentatges de sexe i tipus de formació (distingir entre batxillerat i cicles 
formatius) 

ODS 4 Percentatge de la població del municipi en cada categoria de nivell d'estudis 
(obligatoris, post-obligatoris i superior) i desglossat per sexe 

ODS 4 
Cobertura pública de l'educació infantil (1a Etapa). (Nombre de places a les escoles 
bressol públiques del curs x / mitjana d'infants menors de 6 anys dels anys x i x+1) x 
1.000 

ODS 5 Igualtat de gènere 
ODS 5 Percentatge del pressupost municipal destinat a polítiques d'igualtat de gènere 

ODS 5 Percentatge de dones entre el total de càrrecs electes del ple municipal 

ODS 5 Percentatge de dones que formen part de les comissions i consells municipals 

ODS 5 Percentatge del pressupost gestionat per regidors homes i regidores dones 

ODS 5 Taxa d’atur registrat de les dones 

ODS 5 Bretxa ocupacional de gènere 

ODS 5 Bretxa de pensions entre homes i dones. Fórmula: diferència d'imports mitjans de 
pensió mensual entre dones i homes. Com més propera a 0, més igualtat hi ha. 

ODS 5 

Bretxa de gènere en salaris al municipi. Fórmula: diferència entre la mitjana salarial 
municipal de dones i homes (mitjana femenina - mitjana masculina). Com més 
propera al 0, més igualtat hi ha. I en cas de dades negatives, vol dir que la 
desigualtat és a favor dels homes. 
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Bretxa de gènere en l'atur al municipi. Fórmula: diferència en la taxa d'atur 
municipal entre dones i homes. Com més propera al 0, més igualtat hi ha. I en cas 
de dades negatives, vol dir que la desigualtat és a favor dels homes. 

ODS 5 Percentatge de dones en càrrecs directius a empreses, entitats i altres 
organitzacions del municipi 

ODS 5 Nombre de nenes menors de 16 anys residents al municipi que procedeixen de 
països amb cultures on es practica l'ablació 

ODS 5 
Nombre de casos denunciats/estimats d'ablació o mutilació genital entre la 
població infantil del municipi, practicats en l'últim any, ja sigui en territori català o 
en el país d'origen 

ODS 6 Aigua neta i sanejament 
ODS 6 Consum total d’aigua (domèstic, industrial, serveis) per habitant i any 

ODS 6 Qualitat ecològica de les aigües dolces del municipi 

ODS 6 Preu de l’aigua 

ODS 6 Percentatge de la població acollida a una tarifa social per pagar l'aigua 

ODS 6 Proporció de llars del municipi connectades a la xarxa pública de subministrament 
d'aigua 

ODS 6 Proporció de la xarxa de distribució d'aigua que es troba en mal estat en relació a la 
longitud total de la xarxa 

ODS 6 Proporció de llars del municipi connectades a la xarxa pública de clavegueram (i no 
a fosses sèptiques, etc.) i que van a parar a plantes depuradores 

ODS 6 Nombre anual d'incidències greus (inundacions, desbordaments de clavegueram, 
etc.) a la xarxa de clavegueram del municipi (urbana i no urbana) 

ODS 6 Longitud de la xarxa de clavegueram i sanejament que es troba en mal estat en 
relació a la longitud total de la xarxa 

ODS 6 Litres d'oli domèstic usat recuperat  
ODS 6 Litres d'oli industrial usat recuperat 
ODS 7 Energia assequible i no contaminant 
ODS 7 Consum final d’energia a les llars per habitant 

ODS 7 Proporció d’energies renovables sobre el consum final d’energia (domèstica i sector 
terciari) 

ODS 7 Cost del consum final d’energia residencial amb relació a la renda familiar 
disponible bruta (RFDB) 

ODS 7 Proporció d’energies renovables sobre el consum final d’energia de l'Ajuntament 

ODS 7 Nombre de bonificacions concedides per a instal·lació de plaques solars 
d'autoconsum 

ODS 8 Treball decent i creixement econòmic 
ODS 8 Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) per habitant 
ODS 8 Taxa d’ocupació 

ODS 8 Taxa d’ocupació de les persones de menys de trenta anys 

ODS 8 Persones beneficiàries de prestacions d’atur 

ODS 8 Establiments comercials per cada 1.000 habitants 

ODS 8 Ràtio de places turístiques sostenibles per població 

ODS 8 Taxa d'atur desglossat per sexe, edat i discapacitat 
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ODS 8 Taxa d'atur de llarga durada (més de 2 anys) 

ODS 8 Demandants d'ocupació entre 16 -24 anys sense ocupació anterior 

ODS 8 Taxa de contractació temporal desglossada per sexe i nacionalitat 

ODS 8 Proporció de població activa en relació al total de població d'entre 16-65 anys 

ODS 8 Proporció de locals comercials que estan ocupats 

ODS 8 Nombre de persones beneficiàries anuals de plans d'ocupació, desglossades per 
sexe, edat i nacionalitat 

ODS 8 Nombre de pernoctacions turístiques anuals / Nombre de places disponibles en 
establiments turístics 

ODS 9 Indústria, innovació i infraestructura 

ODS 9 Ocupació en sectors industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i en serveis 
intensius en coneixement 

ODS 9 Nombre de persones que treballen al sector industrial 

ODS 9 Taxa d'autocontenció municipal: percentatge de persones que treballen en el 
mateix municipi de residència sobre el conjunt de la població ocupada resident. 

ODS 9 Connexió a internet per xarxes fixes 

ODS 9 Superfície amb cobertura WiFi pública gratuïta 
ODS 10 Reducció de les desigualtats 
ODS 10 Renda familiar bruta disponible per habitant 

ODS 10 Percentatge de població que viu en una unitat amb una renda disponible inferior al 
40% de la mitjana 

ODS 10 Desigualtat en la distribució de la renda. Índex de ràtio S80/S20 

ODS 10 Pes dels assalariats amb salaris més baixos: percentatge d'assalariats amb un salari 
inferior a 1,5 del SMI 

ODS 10 Desigualtat salarial: raó 20:20 dels salaris bruts anuals 

ODS 10 Proporció de despeses municipals destinades a la Protecció i Promoció Social del 
total de les despeses funcionals / habitant 

ODS 10 
Nombre de persones del municipi que han denunciat un cas de discriminació o abús 
davant els serveis d'atenció a discriminacions (gènere, LGTBI, nacionalitat, creences, 
llengua, cultura, origen, etc.) del municipi (ajuntament i altres) en l'últim any 

ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles 
ODS 11 Percentatge de superfície verda a la trama urbana sobre el total 

ODS 11 Percentatge de superfície verda (zones urbanes i zones naturals) sobre el total 

ODS 11 Percentatge de sòl artificialitzat 

ODS 11 Esforç econòmic per pagar el lloguer 

ODS 11 Nombre de targetes de transport públic amb tarifació social emeses al municipi. 

ODS 11 Percentatge de parades de transport públic adaptades (especialment per a 
persones amb mobilitat reduïda i deficiència auditiva o visual)  

ODS 11 Percentatge de població que resideix a menys de 500 metres d'una parada de 
transport públic 

ODS 11 Superfície d'equipaments i instal·lacions esportives 

ODS 11 Nombre de persones que han denunciat al municipi ser víctimes de maltractament 
físic o sexual en l'últim any, desglossat per sexe i edat 
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ODS 11 Import de l'ajuda financera concedida per a la rehabilitació energètica d'edificis del 
municipi  

ODS 12 Producció i consum responsable 
ODS 12 Socis de cooperatives registrades 

ODS 12 Producció de residus domèstics per habitant (kg/any) 

ODS 12 Percentatge de recollida selectiva 

ODS 12 Nombre d'empreses del municipi que disposen de distintius de garantia de qualitat 
ambiental i/o nombre de distintius d'etiqueta ecològica 

ODS 12 Percentatge de centres educatius del municipi que s'han adherit a la Xarxa d'Escoles 
per a la Sostenibilitat de Catalunya 

ODS 13 Acció pel clima 
ODS 13 Emissió total de gasos d’efecte hivernacle 
ODS 13 Vulnerabilitat a les onades de calor 

ODS 13 Estalvi d'emissions de CO2 per ús de biomassa vs combustible fòssil 

ODS 13 Contaminació per O3.  Mitjana del nombre de dies que es superen els 120 µg/m3 
d'O3 (o la xifra de referència que pertoqui) en els observatoris del municipi 

ODS 13 Variació de la temperatura mitjana anual del darrer any en relació a la mitjana dels 
cinc anys anteriors 

ODS 13 Variació de la precipitació anual del darrer any disponible al municipi en relació a la 
mitjana dels cinc anys anteriors 

ODS 13 Variació del % d'humitat relativa del darrer any disponible en relació a la mitjana 
dels cinc anys anteriors 

ODS 13 

ÍNDEX D’INUNDACIONS (Urban flood risk): Indicador compost (d'1 a 5) que 
reflecteix el risc relatiu d'inundacions dins de les zones urbanes, tenint en compte 
l'exposició natural (superfície inundada prevista i profunditat mitjana), i la 
sensibilitat de la ciutat a les inundacions (població i infraestructures afectades) 

ODS 14 Vida submarina 
ODS 14 Qualitat de les aigües de bany 

ODS 14 Metres lineals de franja costanera lliure d’urbanització 

ODS 14 Acidesa (pH) que s'obté del mar en l'avaluació de la qualitat de les aigües de les 
platges del municipi. 

ODS 14 
Superfície protegida i inclosa en la xarxa natura 2000 (o altres programes de 
conservació dels municipis costaners). Cercar la superfície a les fitxes en línia de les 
Zones Especials de Conservació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya 

ODS 14 Superfície de praderies de plantes fanerògames 
ODS 15 Vida d'ecosistemes terrestres 
ODS 15 Superfície municipal amb figura de protecció dels espais oberts 

ODS 15 Superfície municipal coberta per boscos  

ODS 15 Superfície forestal gestionada mitjançant un instrument d’ordenació 
supramunicipal 

ODS 15 Identificació, cartografia i avaluació dels serveis ecosistèmics en el conjunt del 
terme municipal 

ODS 15 Contribució a la reducció d'incendis per ús de biomassa en kWh/t 

ODS 15 Proporció d'espai natural protegit respecte el total de superfície del municipi 
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ODS 15 
Hectàrees de bosc del municipi d'explotacions forestals amb certificat PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) i/o FSC (Forest 
Stewardship Council)? 

ODS 15 Percentatge de superfície forestal del municipi amb certificació PEFC.  

ODS 15 Superfície forestal cremada del municipi en els darrers 10 anys 

ODS 16 Detall i intensitat de les espècies no autòctones i invasores s'han detectat al 
municipi durant l'últim any 

ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides 
ODS 16 Percentatge de participació en les eleccions municipals 

ODS 16 Índex d’actualització de la documentació localitzada en els portals de transparència 
municipals 

ODS 16 Informació actualitzada dels canals de participació ciutadana 

ODS 16 Nombre de policies locals per cada 1000 habitants 

ODS 16 Nombre de víctimes per homicidi voluntari que s'han produït al municipi en l'últim 
any 

ODS 16 Nombre de persones víctimes durant l'últim any d'un o mes fets delictius sobre el 
total de la població del municipi 

ODS 16 Denúncies presentades als cossos policials amb presència al municipi per delictes 
de robatori amb força i/o violència de qualsevol tipus 

ODS 17 Aliances per a assolir els objectius 
ODS 17 Deute viu 

ODS 17 Assignació de recursos a la cooperació al desenvolupament  

ODS 17 Pressupost específic destinat a fomentar i gestionar l'Agenda 2030 i els ODS  

ODS 17 Proporció dels ingressos de l'ens local obtinguts de fonts pròpies (impostos, taxes i 
preus públics) respecte el total d'ingressos 

ODS 17 Import dels ingressos de l'ens local obtinguts de fonts pròpies (impostos, taxes i 
preus públics) dividit per les persones empadronades al municipi. 

ODS 17 Despeses municipals en cooperació i ajuts al desenvolupament 

ODS 17 Import total de pressupostos gestionat per les ONG, fundacions, universitats, etc., 
del municipi destinats a cooperació al desenvolupament 

ODS 17 
Nombre d'acords i programes de cooperació en ciència i tecnologia dirigits o 
finançats per l'ens local o altres institucions (ONG, fundacions, universitats, etc.) del 
territori local 
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Proposta de calendari 

S’han periodificat segons termini curt per a l’actual mandat, termini mitjà per a meitat 
del següent mandat, i termini llarg per a l’assoliment abans del 2030. 

 

Accions Termini curt, mitjà i 
llarg 

 

Persones 

 

c/t maig 
de 2023 

m/t 
maig de 

2025 

ll/t 
abans fi 

2030 
Millorar els serveis a les persones, principalment a Empuriabrava       

Potenciar la Taula d’Acció Social per optimitzar els recursos i aprofitar sinergies 
amb altres ens locals i comarcals.  La situació d’emergència sanitària es pot 
convertir en emergència social degut a l’augment de les demandes als serveis 
municipals. 

      

Seguir treballant en accions que assegurin l’accés a un habitatge digne i 
assequible, sense excloure cap col·lectiu, com el de la gent jove, amb precarietat 
econòmica, etc.         
Posar en marxa els horts socials ja previstos.       
Impulsar auditories energètiques i de diagnosi social a les llars i sensibilitzar sobre 
consum eficient.       
Implementar accions de millora contínua als serveis socials bàsics.       
Fomentar la incorporació de criteris de dieta saludable en els menús dels 
menjadors escolars.       

Incorporar clausulat en la compra pública que permeti introduir productes de 
proximitat, agroecològics o de comerç just.       
Sensibilitzar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari.       

Fer un pla de potenciació de l’agricultura ecològica i sostenible local per ser més 
resilients en alimentació, preveient zones i promovent la capacitació d’aquelles 
persones interessades a emprendre en el sector productiu.        

Posar especial atenció a la salut de les persones del municipi: La situació 
d’emergència sanitària demana un sobreesforç a totes les institucions per 
assegurar uns espais saludables i segurs.       

Vetllar per la salut integral de totes les persones amb una mirada àmplia que 
contempli la salut física, emocional i relacional, evitant l’aïllament social i fomentar 
la corresponsabilitat de la ciutadania en la cura de la salut i promoure la salut en 
l'entorn comunitari fomentant l'activitat física i l'alimentació saludable.  

      

Implantar plans i actuacions que afavoreixin la creació d'entorns urbans saludables. 
      

Garantir l'equitat en l'atenció sanitària, incidint en la perspectiva de gènere i en els 
col·lectius més fràgils i en l'atenció de qualitat.       
Impulsar campanyes de prevenció de les malalties transmissibles.       
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Impulsar campanyes per prevenir les conductes de risc i les addiccions, 
especialment entre la població d'adolescents i joves.       

Promoure el Consell d'Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries, per tal de tenir 
en compte la mirada dels més petits i joves i donar-los l'oportunitat de conèixer, 
valorar, opinar, denunciar, reivindicar, proposar, dissenyar… en tots aquells temes 
relacionats amb el municipi i amb els infants i adolescents. 

      

Potenciar els programes formació al llarg de la vida, més enllà del concepte 
tradicional de reciclatge en l'esfera professional, mitjançant les escoles d'adults i 
altres iniciatives formatives.       

Potenciar la coeducació per tal d'anar esborrant la transmissió dels gèneres 
tradicionals i substituir-los per una cultura diversa que obri a tothom totes les 
possibilitats de fer i ser, basada en el reconeixement de les potencialitats i 
individualitats de tot l'alumnat, independentment del seu sexe, i potenciar així la 
igualtat real d'oportunitats.  

      
Fomentar l'educació en el lleure com a àmbit que pot aportar altres valors, 
especialment per mitjà d'associacions de voluntariat (centres d'esplai, etc.).       

Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions municipals 
que es duguin a terme i fomentar la participació de les dones en l'esfera pública, 
afavorint la seva cooperació amb les actuacions municipals des de diversos àmbits.  

      

Integrar la visió de gènere en tots els estadis del procés de contractació pública  
amb la finalitat d'utilitzar la contractació per promoure la igualtat de les dones i els 
homes.       

Promoure mesures específiques de gènere per a la igualtat d'oportunitats des de 
totes les àrees de l'ajuntament (no només des de l’àrea que aborda la igualtat), que 
han de respondre a una línia d'actuació comuna i coherent.       

Treballar les polítiques d'igualtat d'oportunitats no només des d'un enfocament 
assistencial, sinó impulsant iniciatives per prevenir les relacions de sexisme, 
violència i discriminació vers les dones.       

Fomentar i donar suport a l'associacionisme com a vehicle per promoure les 
polítiques de gènere.        
Potenciar i dotar de recursos els centres d'informació i atenció a les dones.       
Fer una diagnosi i reestructuració de l’àrea de serveis socials.       
Promoure un banc d’habitatges públics.       
Adquirir i crear habitatge social.       

Subvencions o beques per estudiar a la universitat per persones amb pocs recursos. 
      

Subvencions per l’adquisició d’ordinadors.       
Formació a les escoles destinats al Desenvolupament Sostenible (teoria i pràctica 
dels ODS i l’Agenda 2030)       
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Planeta 
 

c/t 
abans 

05-2023 

m/t 
abans 

05-2025 

ll/t 
abans fi 

2030 

Treballar per fer edificis més eficients i sostenibles per minimitzar els impactes 
ambientals: instal·lació de més plaques solars, llums leds a edificis municipals i 
llums de la via pública, instal·lació de calderes de biomassa als edificis municipals 
que encara no en tenen per aigua calenta sanitària i calefacció, i analitzar la 
possibilitat d’aprofitar estelles provinents de la gestió de boscos de la província de 
Girona, per a la prevenció d’incendis. 

      

Aprofitar que a partir d’ara es gestionarà directament l’aigua i clavegueram a 
Empuriabrava per fer un model de gestió de l’aigua més sostenible i responsable. 

      
Acabar la xarxa de clavegueram a Empuriabrava.       

Dur a terme campanyes o activitats de sensibilització ciutadana (Dia Mundial de 
l'Aigua, etc.).       

Implantar sistemes de gestió sostenible de l'aigua (reducció del consum) a les 
instal·lacions municipals.       

Instal·lar fonts d'aigua al nucli urbà per fomentar la hidratació i el consum d'aigua 
d'aixeta.       

Organitzar accions de sensibilització a través d'actuacions de recollida de residus 
abocats il·legalment als boscos, les platges, els marges de rius, etc… i participar 
anualment en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. (Let's clean up 
Europe). 

      

Promocionar l'economia circular aplicant-la dins de la pròpia administració, 
impulsant-la entre el teixit empresarial i fomentant-la entre el teixit social.       

Promoure accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels 
aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als 
menjadors escolars i als equipaments.        

Fomentar el canvi d'hàbits domèstics als edificis urbans a partir de les comunitats 
de veïnatge i de propietat.       

Establir en cada equipament àrees d'aportació de recollida de residus coherents 
amb el sistema de recollida municipal.       
Fomentar l’autocompostatge com una via adequada per gestionar part de les 
deixalles orgàniques.       

Fomentar l'existència d'establiments especialitzats en la reparació d'objectes i 
aparells, així com la creació de xarxes d'intercanvi al municipi.       

Abordar el repte de ser el municipi amb més volum de generació de residus de la 
comarca i el quart de tot Catalunya (4,37 kg/hab/dia el 2019) . Elaborar un pla local 
de prevenció de residus per reduir-los al màxim.        
Elaborar un protocol de compra pública responsable.       
Crear un programa per al foment del consum responsable tant per a la ciutadania 
com per a l'empresariat.       
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Afavorir la coordinació de tots els agents implicats en el desenvolupament 
sostenible i la lluita contra el canvi climàtic - administracions, sector privat, entitats  
i ciutadania - per tal de crear sinergies que garanteixin la participació de tothom en 
el disseny sostenible de la ciutat. 

      

Elaborar i executar un pla de resiliència urbana per tal d'afrontar, recuperar-se i 
millorar l'eficiència de la resposta davant d'impactes d'origen natural, humà o 
tecnològic.        

Elaborar un pla de millora de la gestió ambiental de les instal·lacions i els 
equipaments municipals, així com de les dinàmiques de treball del personal que hi 
treballa, que posi en relleu la sensibilitat i el comportament exemplar del govern 
local amb el medi ambient i el clima vers la ciutadania. 

      

Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles 
fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants. 

      

Crear una taula d'emergència climàtica i preveure l’adaptació a la possible pujada 
del nivell del mar i l'afectació local, principalment a Empuriabrava.       

Instal·lar boies ecològiques o biòtops artificials per preservar i incentivar la flora i la 
fauna marines i contribuir a augmentar la biodiversitat dels ecosistemes. 

      
Minimitzar l'ús d'estris de plàstic i poliestirè.        

Recuperar els entorns fluvials i netejar, naturalitzar i mantenir l'ecosistema propi 
de les lleres de les rieres i els torrents que desemboquen al mar.       
Prevenir l'arribada de microplàstics al mar i l'increment de la brossa marina.       

Impulsar campanyes d'educació i conscienciació sobre els efectes dels residus en 
l'entorn marí i costaner i a les platges fomentar la recollida selectiva de residus i 
l’ús de cendrers biodegradables que continguin missatges de sensibilització sobre la 
necessitat de tenir cura del medi ambient, adoptant actituds responsables. 

      
Fomentar iniciatives voluntàries d’entitats ambientalistes i amb els pescadors 
(vedes, esculls, manteniment de dunes, recuperació d'espais...)       

Instal·lar elements per a la renaturalització d'espais urbans per crear refugis 
climàtics, per al foment de la biodiversitat (caixes niu, hotels insectes, basses 
naturalitzades, etc.). Implicar la ciutadania demanant la seva col·laboració a través 
de la instal·lació de refugis de fauna i flora als balcons.  

      
Augmentar la flora urbana, per exemple plantant als escocells dels arbres.       

Fomentar les cobertes verdes i plaques solars a tots els terrats públics, particulars o 
d'empreses.       
Controlar i eliminar espècies invasores, especialment les de major risc.       

Identificar les espècies que requereixen un suport especial i emprendre accions per 
protegir-les.        
Naturalitzar els patis de les escoles i altres espais d'ús comunitari.       

Promoure la conservació i la millora del patrimoni natural del municipi i evitar la 
pèrdua d'espècies i hàbitats.       
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Substituir la gespa per prats naturals.        

Destinar el 0,5% de l'IBI a mesures de conservació de la biodiversitat i els 
ecosistemes.       

        
 

Prosperitat 
 

c/t 
abans 

05-2023 

m/t 
abans 

05-2025 

ll/t 
abans fi 

2030 

Dur a terme accions de sensibilització cap a la ciutadania envers l'existència de la 
pobresa energètica en el seu entorn més immediat. 

      

Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles 
fòssils i promoure els desplaçaments a peu o amb transports menys contaminants. 

      

Continuar avançant cap a un model de mobilitat sostenible en el municipi  i 
realitzar el Pla de Mobilitat. També es pot fer un mapa d’itineraris a peu dins del 
nucli, per identificar els recorreguts més utilitzats i les distàncies a peu, 
conscienciant i incentivant la ciutadania a deixar el cotxe a casa.  

      

Seguir implantant instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum als 
equipaments municipals, fins a assolir-ne la totalitat. 

      

Implantar o substituir les calderes o xarxes de calor amb biomassa en aquells 
edificis municipals que encara no en disposen.  

      

Seguir amb la planificació de substituir l’enllumenat públic per llums tipus Led, fins 
a assolir-ne la totalitat.  

      

Fer formació i sensibilització ciutadana en hàbits de consum eficients.        
Incentivar la instal·lació de comunitats energètiques entre la ciutadania.        

Augmentar les actuacions destinades a millorar l’ocupabilitat donat l’augment 
significatiu de l’atur degut a la crisi sanitària que pot afectar la població de Castelló 
d’Empúries.       
Fomentar la contractació d’empreses socials, d’empreses socialment responsables i 
d’empreses de proximitat.       

Promocionar l'economia circular aplicant-la dins de la pròpia administració, 
impulsant-la entre el teixit empresarial i fomentant-la entre el teixit social.       

Impulsar un entorn que faciliti a les empreses portar a terme processos d'innovació 
mitjançant la promoció de la creativitat, les xarxes, l'esperit emprenedor i la 
col·laboració d'agents socials i econòmics.       

Integrar l'economia social i solidària a les estratègies i els instruments de gestió de 
les polítiques de promoció econòmica i ocupació.       
Elaborar un pla d'usos del comerç.       

Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació d'atur 
per afavorir una major ocupabilitat.        

Impulsar una moneda social complementària vinculada al foment del comerç local, 
a la retenció de la riquesa generada, i també per donar suport a persones amb 
dificultats.       
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Seguir fomentant el model de turisme sostenible (Conveni Badia de Roses) i 
potenciar el patrimoni natural i cultural del municipi.       
Elaborar un pla local de turisme sostenible       

Promoure la gamificació turística amb solucions tecnològiques que permetin crear 
experiències memorables, desenvolupar la indústria tecnològica i crear marca de 
territori.       

Sensibilitzar les persones de segona residència perquè s’involucrin a la vida 
sociocultural del municipi.       

Fer una revisió dels elements patrimonials del municipi, ja siguin públics o privats 
(arquitectònics, arbrat, naturals, culturals...) per establir sistemes de protecció, 
elaborant un Pla local de gestió i protecció del patrimoni cultural i natural (o 
Agenda 21 de la Cultura...). 

      

Donar suport a l'associacionisme en tant que escola de ciutadania i promoure el 
suport a grups informals per al desenvolupament d'iniciatives d'impacte social i que 
puguin integrar-se en models associatius.       
Posar sensors d’humitat als sistemes de reg.       
Autobús elèctric interurbà.       
Fomentar l’ús del carril bici.       
Bonificar als propietaris perquè posin a lloguer els pisos buits.       
Tancar a la circulació de vehicles la zona centre del municipi.       
Fomentar el petit comerç de proximitat.       

        
 

Pau 
 

c/t 
abans 

05-2023 

m/t 
abans 

05-2025 

ll/t 
abans fi 

2030 

Impulsar un marc d’integritat per a l’Ajuntament, com per exemple un codi de 
conducta, una comissió ètica, etc.       

Seguir treballant per dur a terme processos de millora continua en relació amb la 
transparència i les dades obertes que suposin un país endavant cap a una nova 
cultura de la transparència, que ha d'impregnar l'actitud de tots els servidors 
públics. 

      

Millorar la implicació de l'associacionisme i la ciutadania en general en els 
processos de participació ciutadana en un marc d’apoderament que més enllà de la 
legitimació de les polítiques públiques permeti augmentar la seva capacitat 
d’impacte. 

      

Experimentar amb nous models organitzacionals més àgils, participatius i 
apoderadors com els cercles sociocràtics, dins l'ajuntament, incorporant si s'escau 
persones externes, i fomentant aquesta nova cultura avançada en l'esfera 
d'influència. 

      
Desenvolupar una enquesta de satisfacció dels serveis públics municipals.       

Fomentar la compra pública responsable mitjançant la inclusió de clàusules socials 
i ambientals en tots els contractes de l’Ajuntament.       
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Assessorar/ajudar  les persones amb pocs recursos digitals sobre com han de fer els 
tràmits telemàtics.       

Que la ciutadania pugui concertar visita amb l’alcalde, regidors i regidores de forma 
telemàtica       

        
 

Partenariats 
 

c/t 
abans 

05-2023 

m/t 
abans 

05-2025 

ll/t 
abans fi 

2030 

Adherir-se la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.       
Identificar i enfortir noves sinèrgies amb els diferents agents del municipi per donar 
resposta als reptes de l’Agenda 2030.       
Adherir-se a l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 Catalunya.       

Identificar quines altres aliances estratègiques són rellevants per a l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries per abordar el desenvolupament sostenible. 

      

Seguir impulsant i participant en actuacions conjuntes amb altres municipis per 
aprofitar els recursos i accedir en millors condicions a determinats serveis. 

      

Fomentar la cultura de treball transversal entre els departaments i els diferents 
equips del propi ajuntament. La transversalitat, tret definitori de l'Agenda 2030, 
respon a les noves demandes socials i polítiques públiques que no depenen d'un 
sol departament.  

      

Buscar sinergies entre diferents organitzacions del territori (ONG, sector privat, 
altres administracions, ciutadania organitzada, veïnatge, etc.). Compartir 
coneixements, experiència, tecnologia i recursos, especialment per abordar els 
reptes de l’Agenda 2030.  

      

Establir instruments que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria 
de desenvolupament sostenible, com ara els indicadors proposats en aquest 
informe.       
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Conclusions 

Un cop acabat el suport a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’alineament de les 
actuacions i prioritats municipals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides, aportem un seguit de conclusions i aprenentatges per part de Vector5. 

Des de la nostra experiència en el suport municipal, valorem el compromís d’aquest 
Ajuntament en els ODS i la seva voluntat de millorar l’aproximació, l’alineament, la 
coherència i els resultats. 

Per les característiques del municipi, entenem que en el mitjà i llarg termini cal prioritzar 
les conseqüències del canvi climàtic i la conseqüència del fet que moltes segones 
residències s’hagin convertit en primera residència, ja que cal preveure com adaptar-se 
al nou context climàtic i marí i a l’estrès en els serveis i integració de la nova ciutadania. 

Alhora, internament caldria fer un esforç de treball transversal en el benentès que 
fomentar un estil integral de treball que connecti les diferents àrees i generi sinergies és 
un requeriment dels ODS alhora que és un repte per a la vida municipal des que als anys 
80 es van restaurar els ajuntaments democràtics i es van anar desenvolupant múltiples 
serveis. Cal evitar posar tot l’èmfasi dels ODS en els resultats aconseguits a partir de les 
polítiques públiques, sinó que cal també posar en consideració els actius interns que 
faran possible que progressivament es vagin generant resultats.  

Precisament creiem que un missatge clau a aportar com a conclusió és que cal evitar 
dues pràctiques en els quals és habitual que els ajuntaments posin molt èmfasi: per una 
banda comunicar allò que ja es feia en relació als ODS però sense generar canvis 
significatius per abordar millor quina contribució s’hi pot fer; i orientar-se a les accions 
concretes fruit de les polítiques públiques però sense generar un model de gestió 
interna que sigui prou robust i que garanteixi un rigor i impacte a llarg termini. 

Aquest model robust que proposem es basaria en una metodologia de gestió de la 
responsabilitat social corporativa, és a dir, de la responsabilitat que l’Ajuntament 
assumeix davant la societat, com dialoga amb cada grup d’interès, com entén i prioritza 
les demandes, com formalitza el compromís assegurant el lideratge i la continuïtat, com 
estableix aliances i mobilitza els altres agents, com es mesura i es rendeix comptes de 
manera que apoderi els diversos actors, i finalment com genera impacte sostenible i a 
llarg termini. 

En aquest sentit, i aprofitant la cultura organitzacional que s’hauria de desprendre dels 
ODS, proposem també avançar cap a una cultura de l’impacte, més enllà dels resultats, 
fet que no és fàcil perquè és més costós i requereix una mirada en el llarg termini, però 
que en canvi és fonamental per valorar si les polítiques que es porten a terme són 
eficaces i eficients.  

Una cultura de l’impacte també ens ha de portar a una cultura més orientada a 
l’estratègia, mentre que la mesura dels resultats immediats comporta una mirada més 
operativa i en el curt termini. Els ODS requereixen aprofundir en un pensament 
estratègic, ja que cal projectar la ciutat de futur que pugui abordar una visió ambiciosa 
sobre com viure-hi de manera sostenible, sobre el model de turisme, sobre l’impacte del 
canvi climàtic i com adaptar-s’hi, etc. 
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Per les característiques d’aquest municipi, fem aquestes conclusions i consideracions 
finals entenent que podria esdevenir un referent de turisme sostenible fent una 
contribució fonamental a l’Agenda 2030 en aquella matèria que marca l’activitat 
econòmica preferent del municipi. 

Encoratgem l’Ajuntament a fer-se seus els ODS, acordant una Agenda 2030 local, i 
garantint la continuïtat de les polítiques de desenvolupament sostenible al llarg dels 
diferents mandats, així com implicant els diferents agents del territori i les 
organitzacions més implicades per contribuir conjuntament a fer de Castelló d’Empúries 
un municipi socialment responsable, amb una cultura del compromís ètic i una 
orientació als resultats de sostenibilitat. 

 

 

Vector 5 | excel·lència i sostenibilitat SCCL 
Novembre de 2021  



  

                       Informe d’alineament de les accions de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries als ODS                      62 

 

Annexos 
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Annex 4. Sessió amb grups d’Interès - llistat i aportacions 
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