
MÉS DE 100 PROPOSTES PER ALS PROPERS 4 ANYS 

 

ÀREA D’HISENDA 
 

1- Continuarem fomentant mesures d’estalvi i 
sent molt escrupolosos a quadrar els 
pressupostos, adequant la despesa als ingressos 
que tinguem assegurats.  
 

2- Aplicarem amb fermesa mesures de contenció 
econòmica amb les despeses generals de 
l’Ajuntament.  

 

3- Adequarem l’IBI als habitatges en funció de la seva ubicació, harmonitzant 
les bases cadastrals en funció del valor real.  
 

4- Dissenyarem un programa públic d’inversions per als propers  anys, un cop 
tinguem finançament exterior. 
 

5- Disminuirem l’endeutament bancari de l’Ajuntament, seguint la tendència 
d’aquests últims 4 anys. 
 

6- Gestionarem les subvencions concedides amb concurrència pública.  
 

7- Gestionarem la sol·licitud de subvencions a altres administracions amb la 
seriositat i rigorositat que hem demostrat aquests darrers 4 anys.  
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS  
 

8- Continuarem valorant els llocs de treball a l’Ajuntament i a Castelló 2000 SL. 
 

9- No augmentarem la plantilla de personal, disminuirem les partides 
econòmiques destinades a aquest, sense cobrir les baixes que es produeixin si 
no és indispensable. 
 

10- Dotarem l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà dels mecanismes per fer la 
majoria de  tràmits virtualment (oficina electrònica). 
 

11- Continuarem amb  una bona gestió de les subvencions sol·licitades que 
vàrem començar fa 4 anys.  
 

12- Continuarem actualitzant l’inventari de béns municipals.  
 

13- Destinarem els espais públics al servei de les entitats i associacions del 
municipi. 
 

14- Promourem la instal·lació de zones Wi-Fi al nostre municipi.  



 

 

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS   
 

Urbanisme,  activitats i serveis públics   
 

15- Desenvoluparem, juntament amb la iniciativa privada, el POUM aprovat al 
nostre Ajuntament, una vegada estigui aprovat definitivament per la comissió 
d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 

16- Desenvoluparem el Pla d’equipaments culturals (Centro, Sala Municipal, El 
Trabuc), juntament amb la Generalitat de Catalunya (depenem de les 
subvencions d’aquesta administració per tirar endavant aquestes obres). 
 

17- Continuarem amb la tramitació del nou Passeig d’Empuriabrava, juntament 
amb el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Medio Marino. 
 

18- Continuarem la tramitació de l’estació 
d’autobusos a la zona de Moxó 
d’Empuriabrava, juntament amb el 
Departament de Transports de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

19- Condicionarem diferents sectors 
d’Empuriabrava, juntament amb els veïns: 
Zona dels edificis Santo Domingo i zona 
posterior dels edificis del Delta Muga. 
 

20- Elaborarem un pla de condicionament de 
voreres. 
 

21- Elaborarem un pla d’asfaltatge de carrers. 
 

22- Acabarem la tercera i quarta fase del 
clavegueram d’Empuriabrava. 

 

23- Començarem a aplicar el pla de senyalística aprovat darrerament. 
 

24- Continuarem les mesures d’estalvi energètic engegades amb canvis en 
l’enllumenat públic. 
 

 

Polítiques ambientals i  sostenibilitat  
 

25- Fomentarem mesures d’estalvi de l’aigua. 
 

26- Continuarem promovent la gestió d’una jardineria municipal sostenible, amb 
estalvi d’aigua i l’ús d’espècies autòctones mediterrànies.    
 

27- Continuarem fomentant l’autocompostatge. 



 

28- Fomentarem l’ús de les deixalleries. 
 

29- Continuarem aplicant mesures d’estalvi en l’enllumenat públic i edificis 
municipals. 
 

30- Promourem i potenciarem els conreus de productes autòctons. 
 

31- Continuarem amb el projecte de cultiu de les varietats de blat antigues. 
 

32- Fomentarem els conreus ecològics: mercats, jornades tècniques, pàgines 
web. 
 

33- Incrementarem els carrils bici al nostre municipi. 
 

34- Farem un pla d’arranjament de camins i recs.  
 

35- Fomentarem les rutes de paisatges agraris de la vila  (10 itineraris) per a 
les escoles i el turisme en general. 
 

36- Col·laborarem amb les associacions del municipi que treballen per la 
sensibilització envers el món dels animals. 
 

37- Ajudarem el sector agrícola i  ramader. 
 

38- Protegirem els elements significatius de l’espai agrari castelloní.  
 

39- Constituirem una comunitat d’usuaris de l’aqüífer. 
 

40- Col·laborarem amb el tècnic de l’agrupació de defensa vegetal ADV. 
 

41- Concertarem convenis amb la Cooperativa Agrícola de Castelló per al 
foment de les bones pràctiques en els conreus i establirem un pla d’actuacions 
a 4 anys. 
 

42- Intentarem millorar la relació i comunicació entre els habitants de la nostra 
vila i l’Ajuntament amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

43- Promourem la construcció d’una mini central elèctrica a la Farinera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 

44- Aquesta àrea ha de ser un nexe entre la iniciativa privada i les altres 
administracions a fi d’aprofitar totes les oportunitats de negoci i 

desenvolupament.  
 

45- Crearem l’Institut Municipal de Turisme 
(iniciativa  pública i privada) com a eina de 
gestió de la promoció del nostre municipi. 
 

46- Continuarem promocionant el nostre 
municipi amb les tres marques diferenciades: 
-          Turisme esportiu, navegació pels canals, 
platja, oci a Empuriabrava 
-          Turisme de natura al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà (hem d’aconseguir 
que aquests visitants també coneguin el 
Centre Històric i Empuriabrava)  
-          Turisme cultural, patrimonial i industrial al 
Centre Històric 
 

47- Intensificarem el foment del turisme 
esportiu al nostre municipi.  

 

48- Promocionarem el nostre municipi amb la marca Empordà per al turisme de 
proximitat i amb la marca Costa Brava per al turisme més llunyà. 
 

49- Promourem activitats que serveixin per atreure turistes en temporada baixa. 
 

50- Continuarem amb els tràmits per instal·lar un túnel del vent al costat de 
l’aeròdrom, juntament amb inversors privats.  
 

51- Farem la màxima difusió de promoció comercial i turística amb el nou portal 
web turístic.  
 

52- Donarem suport a les diferents associacions de comerç del nostre municipi. 
 

53- Ampliarem, en moments puntuals, les zones de vianants al Centre Històric. 
 

54- Fomentarem la creació de zones de pàrquing al Centre Històric. 
 

55- Continuarem incentivant l’obertura d’establiments tot l’any amb la 
bonificació de l’ocupació de la via pública. 
 

56- Continuarem oferint cursos destinats a personal del comerç i l’hostaleria del 
nostre municipi. 
 

57- Continuarem col·laborant amb el Servei d’Ocupació de Catalunya a fi i 
efecte d’obtenir subvencions per poder donar feina a persones aturades del 
nostre municipi.  



 

58- Continuarem oferint programes i cursos de formació als aturats i a les 
persones que en tinguin necessitat. 
 

59- Continuarem oferint el servei de la borsa de treball al nostre Ajuntament. 
 

60- Continuarem fomentant la inclusió al mercat de l’habitatge social.  
 

61- Continuarem amb els programes de l’Àrea d’Habitatge del nostre 
Ajuntament que facilitin l’accés a l’habitatge a persones amb necessitats 
especials.  
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 
 

62- Portarem a terme una verdadera descentralització política sense augmentar 
despeses, i crearem la figura del regidor de districte. 
 

63- Incidirem a crear polítiques de seguretat preventives. 
 

64- Continuarem elaborant els diferents plans de protecció civil del nostre 
municipi. 
 

65- Continuarem elaborant el pla de vialitat del nostre municipi, juntament amb 
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 

66- Potenciarem l’establiment de la policia  de proximitat. 
 

67- Reforçarem la vinculació de la nostra policia local amb els Mossos 
d’Esquadra. 
 

68- Recuperarem el patrullatge pels canals d’Empuriabrava. 
 

69- Aplicarem mesures per millorar la seguretat viària al nostre municipi.  
 

70- Fomentarem l’educació viària.  
 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Educació i convivència 
 

71- Posarem en funcionament la llar d’Infants El Petit Vaixell a Empuriabrava. 
 

72- Continuarem amb convenis amb els diferents centres educatius del 
municipi. 
 

73- Continuarem col·laborant amb les AMPA dels diferents centres educatius 
del nostre municipi. 
 

74- Continuarem el projecte educatiu del Pla Educatiu d’Entorn. 



 

75- Continuarem formant adults en tots els àmbits en què actuem en l’actualitat. 
 

76- Continuarem subvencionant el transport escolar i continuarem amb el 
servei de la targeta transport. 
 

77- Continuarem els tràmits perquè l’Escola municipal de Música Antoni 
Agramont pugui ser una escola oficial i pugui ser subvencionada per 
l’organisme competent.  
 

Benestar Social i famílies 
 

78- Continuarem col·laborant amb la residència geriàtrica Toribi Duran. 
 

79- Farem una llar de jubilats a Empuriabrava. 
 

80- Continuarem amb les accions d’acollida als nouvinguts potenciant la nostra 
llengua i ensenyant la nostra cultura. 
 

81- Fomentarem la participació dels immigrants en l’associacionisme local.  
 

82- Continuarem amb els serveis actuals propis del nostre Ajuntament i 
continuarem col·laborant amb més eficàcia amb el Consorci de Serveis Socials 
de l’Alt Empordà   per atendre les diferents necessitats del nostre municipi. 
 

Salut 
 

83- Continuarem fomentant el servei de teleassistència. 
 

84- Continuarem lluitant davant altres administracions per obtenir els màxims 
serveis per atendre les necessitats dels nostres ciutadans. 
 

 

Esports 
 

85- Promocionarem l’associacionisme esportiu juvenil fomentant l’esport com a 
element educatiu i alternatiu d’oci.  

 

86- Continuarem col·laborant 
amb tots els clubs esportius del 
nostre  municipi, assessorant-los 
i oferint-los els serveis i 
equipaments de què disposa 
l’Ajuntament, així com 
subvencions per a l’activitat 
ordinària. 
 

 

 
 



Joventut 
 

87- Dinamitzarem l’Espai Jove per acollir activitats destinades a aquest sector 
de la població. 
 

88- Adequarem El Trabuc com a espai per a activitats de caire juvenil. 
 

89- Dinamitzarem aquest sector, ja que els joves són el futur del nostre 
municipi, a través del Consell de Joventut i del Pla Local de Joventut.  
 

Cultura 
 

90- Fomentarem el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits. 
 

91- Potenciarem el convent de Santa Clara  com a centre cultural de primer 
ordre (Escola Música, Biblioteca, Espai Jove, pati interior, Capella). 
 

92- Potenciarem el mas El Trabuc com a zona cultural d’Empuriabrava. 
 

93- Divulgarem l’àmplia oferta de serveis  que ofereix la Biblioteca municipal. 
 

94- Continuarem omplint de contingut el museu de la Cúria Presó. 
 

 

95- Dinamitzarem la Sala 
Polivalent per a activitats 
lúdiques i culturals de gran 
format. 
 

96- Continuarem donant suport a 
les associacions de nova 
creació. 
 

97- Crearem una programació 
estable de teatre.  

 

98- Redefinirem el servei de la ràdio municipal, amb la participació de jovent del 
nostre municipi. 
 

99- Promourem un centre d’interpretació de l’època medieval. 
 

100- Promourem trobades bianuals de pobles amb el topònim Castelló.   
 

101- Serem els intermediaris entre les altres administracions i les diferents 
associacions i entitats de caire cultural a fi i efecte d’aconseguir ajudes per a 
les activitats habituals d’aquestes. 
 


