
 
 Acord de Govern  

dels grups ERC i CUP a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries  
per al període 2019-2023  

 
 
Preàmbul 
 
Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 han posat de manifest 
que la preferència majoritària de les castellonines i els castellonins és un govern 
d’esquerres republicà i independentista, que posi les persones i la cohesió social del 
municipi al capdavant de les polítiques i que aquestes es caracteritzin per un vessant 
social, amb una perspectiva ecologista, feminista, igualitària i sense discriminacions per 
raó d’origen ni classe.  
 
Els grups d’ERC i CUP, els dos partits amb més vots del municipi, per la coincidència 
tant en els programes electorals com en la sensibilitat política, hem arribat a un acord 
de govern per a la legislatura 2019-2023 que inclou:  
 
Acords programàtics 
 
● Avançar en la cultura democràtica i els valors republicans, potenciant la 

comunicació, la participació, la transparència i el retiment de comptes mitjançant 
la implementació del ROM i la potenciació de la comunicació bidireccional entre 
l’Ajuntament i els veïns i veïnes. L’objectiu és que la població se senti 
interpel·lada i estigui informada mitjançant l’eina de la consulta popular prevista 
en el ROM per a decisions estratègiques. Crear la figura del defensor del ciutadà.  

● Prestar una atenció especial a la gent gran apostant pels centres de dia i els pisos 
tutelats. 

● Impulsar l’emancipació i l’apoderament de la joventut mitjançant la cessió 
d’espais, i incentivar-hi la participació en la gestió. Facilitar l’accés a pràctiques 
laborals i donar assessorament sobre la precarització laboral. Potenciar l’accés al 
primer habitatge accessible a través d’una oficina d’habitatge municipal. Tenir 
una oferta d’oci popular i participativa. Crear un punt de salut confidencial.  

● Posar l’activitat esportiva a l’abast de tothom i que esdevingui una eina 
d’integració, de cohesió i proveïdora de valors. Potenciar els esports nàutics. 

● Reforçar i ampliar el Servei d’Ocupació Municipal, potenciant la formació 
ocupacional i les polítiques d’ocupació.  

● L’educació ha de ser un element cohesionador que inclogui el respecte pel medi 
ambient i el territori. Obrir els recintes en horari extraescolar i ajudar les famílies 
a fer front a les despeses de material escolar i desplaçaments tenint en compte 
la renda familiar. 



 
● Aplicar polítiques socials en temes d’educació, benestar, habitatge i cultura. 

● Fomentar la formació continuada per a totes les edats, preveure activitats que 
promoguin la cohesió entre els ciutadans i les ciutadanes del municipi i en millorin 
la qualitat de vida. 

● La llengua catalana és l’eix vertebrador i integrador de la nostra societat. 
Fomentar-ne el coneixement i l’ús en tots els àmbits. Donar suport a aquelles 
entitats i activitats que la promocionin. Des de l’Ajuntament, fer-ne promoció 
mitjançant iniciatives que tinguin en compte les barreres culturals, de gènere i 
d’edat. 

● Incrementar la participació ciutadana en aquelles decisions urbanístiques que es 
considerin estratègiques pel municipi i realitzar-les sota criteris mediambientals, 
d’integració amb l’entorn i de sostenibilitat. Facilitar a la ciutadania l’accés a la 
informació i a la participació en l’elaboració de projectes de creació i reforma 
d’espais i edificis públics.  

● Donar suport a les entitats i associacions de veïns, incentivar-ne els projectes i 
facilitar espais comuns de trobada. Reforçar la figura del regidor de zona com a 
referent de les associacions i assemblees veïnals.  

● Descentralitzar les diferents activitats i festes perquè siguin inclusives i 
accessibles.  

● Adequar l’espai públic millorant l’accessibilitat. 

● 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.  

● Millorar la recollida selectiva, amb incidència especial en els grans productors. 
Promocionar la reducció i la reutilització d’envasos. Evitar l’ús de productes 
contaminants en el tractament dels espais verds.  

● Desenvolupar la comunitat d’usuaris de la Muga per optimitzar els recursos 
hídrics.  

● Apostar per l’eficiència energètica i sostenibilitat tant en els edificis públics com 
en els privats mitjançant l’assessorament energètic. Crear la figura de l’assessor 
energètic per informar els ciutadans. 

● Municipalitzar els serveis públics i els serveis les concessions de gestió dels quals 
acabin dins el present mandat electoral, tenint en compte la viabilitat tècnica i 
econòmica.  

● Prioritzar la finalització de les obres inacabades i dotar tots els equipaments d’un 
pla de gestió i manteniment. 

● No prorrogar el contracte amb l’empresa concessionària de la zona blava.  



 
● Elaborar un pla de dinamització del centre històric tenint en compte aspectes com 

la mobilitat i la potenciació del comerç.  

● Incidir amb mesures destinades a potenciar un turisme sostenible i respectuós 
amb el medi ambient. Desenvolupar les accions pertinents per desestacionalitzar-
lo, i reivindicar el patrimoni cultural i natural del municipi.  

● Desenvolupar l’Agència de promoció i turisme.  

● Oferir ajudes per al comerç de proximitat mitjançant subvencions per a les 
rehabilitacions i obertures d’establiments. 

● Introduir sistemes d’avaluació sobre serveis municipals i d’atenció al públic. 

● Aplicar mesures per fomentar les primeres residències. 

● L’Ajuntament tindrà un paper proactiu i inequívoc cap a la República Catalana. 
 
 
 
Acció de govern 
 
Per garantir la cohesió, lleialtat i coresponsabilitat en l’acció de govern, els acords es 
prendran prioritàriament de manera consensuada i seran aprovats per la Junta de 
Govern Local. Es limitaran al màxim les accions de govern mitjançant els decrets 
d’Alcaldia.  
 
L’acció de govern s’ha de sostenir en termes de confiança mútua. Es revisaran els 
objectius amb una periodicitat semestral.  
 
No obstant això: 
 
● En les matèries de caràcter general externes a les competències municipals cada 

força política mantindrà la seva independència de criteri i ho podrà expressar 
públicament de manera diferenciada.  

● Excepcionalment, en el cas de no poder arribar a acords en temes de govern poc 
rellevants i una vegada exhaurides les vies de diàleg establertes, cada partit 
polític podrà explicitar el seu posicionament, sempre des del respecte mutu i la 
lleialtat institucional.  

El seguiment dels pactes inclosos en aquest document es realitzarà dins la Junta de 
Govern Local. 

Per fer efectiva l’acció de govern amb la màxima transparència i per retre comptes 
sobre la feina feta, aquest equip de govern es compromet a fer assemblees obertes a 
la ciutadania.  



 
Es reactivarà el funcionament de la junta de portaveus. Es dotarà els grups municipals 
d’un espai per poder realitzar les funcions d’atenció al ciutadà i facilitar la feina dins de 
l’espai municipal.  

Sense perjudici de la representació institucional de l’Alcaldia, es compartiran espais de 
representació institucional. Es faran públiques les despeses de representació 
institucional.  

El present acord de govern, així com possibles futurs acords, es faran públics. 

 

En un annex adjuntem la proposta de cartipàs municipal. 

 

Signatures, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Castelló d’Empúries, 1 de juliol de 2019 


