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1‐Introducció 

 

La  participació  ciutadana,  dret  fonamental  de  la  ciutadania  i  principi  inspirador  de 

l’Administració  Local,  ha  de  ser  tinguda  com  una  opció  estratègica  i  estructural  de 

l’Ajuntament  de  Figueres  per  aquest  mandat  (2011‐2015).  Ha  d’acompanyar  les  seves 

actuacions, especialment aquelles que estan directament relacionades amb la qualitat de vida 

dels ciutadans i en tot allò que afecti la seva quotidianitat. 

L’objectiu primordial de  la participació ciutadana, és  la creació dels canals més adequats per 

possibilitar la participació universal, a partir de la idea que tothom que vulgui participar pugui 

fer‐ho,  acompanyat,  com  no  pot  ser  d’una  altra  manera,  d’una  acció  esperonadora, 

instigadora,  des de la mateixa Administració Municipal.  

L’Ajuntament de Figueres opta així d’una manera decidida per la democracia participativa, com 

a  complement de  la democràcia  representativa. En paraules més planeres,  fer més propera 

l’Administració al ciutadà,  i que aquest s’involucri en  la presa de decisions que  l’afecten.   Per 

tal  de  fer‐la  efectiva,  l’Ajuntament  de  Figueres  ja  preveu  una  sèrie  d’òrgans,  processos  i 

mecanismes  de    participació,  que  reflecteixen  la  pluralitat  de  realitats  i  sensibilitats  que 

configuren la ciutat.  

El  present  document,  reconeix  tot  un  seguit  de  drets  de  la  ciutadania  vinculats  a  la  

participació,  aposta  amb  claredat pel  foment de  l’associacionisme, bàsic  en una  ciutat  com 

Figueres  i,  finalment  vincula,  tal  i  com  veurem,  les  tecnologies  de  la  informació  i  la 

comunicació, especialment per via electrònica, a les practiques participatives. 

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, s’ha volgut estimular aquista procés participatiu 

abans  de  l’aprovació  definitiva  del  Pla  d’Acció Municipal,  per  acabar  de  perfilar  les  línies 

mestres d’aquest últim. Així mateix,  la Regidoria es compromet a seguir treballant en aquest 

sentit  i  a  tal  efecte,  el.laborarà  una  norma  d’àmbit  municipal  que  reguli  la  participació 

ciutadana. 
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2‐ Descripció 

2.1‐ Marc Conceptual 
 
El PAM  
 
El  Programa  d’Actuació  Municipal  (en  endavant,  PAM)  és  l’instrument  de  planificació  de 

l’activitat del govern municipal pel mandat pels anys 2011‐2015.  

El PAM  té naturalesa de directriu,  i  com a  tal, haurà de  ser observat pel que  fa a  les  seves 

finalitats i objectius per tots els òrgans municipals. 

 

El procés d’aprovació  
 
El PAM és el document director de les polítiques municipals. La seva confecció s’ha dut a terme 

seguint  els  Principis, que  des de  la Regidoria,  creiem  que han d’inspirar un  document  com 

aquest, així com amb estricte observació de les següents fases: 

1‐ Presentació en Junta de Portaveus Extraordinària. 

 

2‐ Ple d’aprovació provisional del PAM 

 

3‐ Procés de participació ciutadana: 

a. Ciutadans via correu electrònic 

b. Associacions i entitats de Figueres via reunions presencials 

 

4‐   Realització del PAM definitiu 

a. Introducció d’àrees responsables de l’execució 

b. Introducció d’indicadors 

c. Priorització de les accions 

 

5‐   Ple d’aprovació definitiva del PAM 
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2.2‐ Objectius generals 
 
En  relació  a  la  confecció  del  PAM,  l’equip de  govern municipal ha  cregut oportú que  l’inici 

d’aquest mandat  (2011‐2015)  vingui marcat  per  un  ampli  procés  participatiu, mitjançant  el 

qual: 

1. El propi procés de debat  i aprovació del PAM esdevingui un espai constituent dels 

nous procesos participatius de la ciutat. En aquest sentit, i tal i com ja s’ha expressat, el 

PAM  és  tan  sols  l’inici  d’un  nou  camí  de  la  ciutat  de  Figueres  en  l’àmbit  de  la 

participació. 

2.  Incorporar de forma efectiva  i real a  la ciutadania de Figueres, en  la governabilitat 

de la ciutat, especialment en el moment de concreció de les estratègies que primaran  

l’acció de gran part del mandat. 

3.  Fomentar  la  democràcia  participativa  com  a  quelcom  “usual”  en  quan  al 

funcionament de l’administració municipal. És a dir, fer sentir al ciutadà partícep de les 

decisions preses. 

4.  Extendre  la  participació  ciutadana  de  forma  transversal  en  tota  l’organització 

municipal, potenciant els Canals actualment existents i generant‐ne de nous. 

5. Aplicar el principi en base al qual les administracions municipals, en tant que són les 

més properes als ciutadans, han de ser també les que estableixin relacions de debat i 

proposició més intenses amb la ciutadania. 

6. Fer del PAM el referent de l’acció municipal davant la ciutadania de Figueres , com a 

element que en el futur permeti revisar el grau de compliment dels acords al llarg del 

mandat. 
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2.3‐ Objectius específics 
 
A  fi  de  garantir  el  compliment  dels  objectius  generals  anteriorment  esmentats,  el  procés 

participatiu per a l’elaboració del PAM s’ha dotat dels següents objectius específics. 

 
1. Aplicar  els processos participatius  respecte  a  la  definició del  PAM  amb  el màxim 

esforç  i  desplegament  en  tots  els  espais  de  participació  existents  actualment  a  la 

ciutat. 

2. Constituir  i convocar el Consell de Ciutat, per presentar‐hi  i debatre‐hi  la memoria 

del procés de participació ciutadana. 

3. Constituir i aplicar les vies de participació individual oportunes 

4. Obrir el procés d’informació, el debat i la participació al conjunt de la ciutadania de 

Figueres,  a  través  dels mecanismes  d’informació  i  comunicació  de  que  actualment 

disposa l’Ajuntament. 

5. Garantir en  cadascun d’aquests procesos el  correcte procés d’informació, debat  i 

posterior procés de devolució real i efectiva de la informació a tots els participants. 
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2.4‐ Metodologia 
 

L’elaboració del PAM requereix una diversitat de processos i espais de participació que han de 

permetre traslladar la reflexió i les propostes a la totalitat d’àmbits i territoris de la ciutat. 

 
La informació com a element de partida 
 
El procés participatiu parteix del Programa d’Actuació Municipal aprovat  inicialment pel Ple 

Municipal corresponent al mes de  juliol, mitjançant el qual  l’Ajuntament aporta al debat una 

primera  proposta,  en  la  que  s’hi  inclou  la  totalitat  de  la  informació  i  continguts  que 

habitualment estructuren el PAM. En aquest sentit, s’ha de reconèixer que aquest PAM, que 

podríem anomenar  “inicial” o  “de punt de partida” en aquest procés participatiu,  concorda 

extensament amb el programa amb què el Grup Municipal de CIU, actualment en el Govern,  

es va presentar a les últimes eleccions municipals a la Ciutat de Figueres. 

 
Debat a ciutat 
 
Donada la importància que avui tenen les diferents entitats en el teixit associatiu de la ciutat, i 

tenint  present  que  la  proximitat  és  un  element  bàsic  en  tot  procés  participatiu,  s’hi  ha 

estructurat un intens debat i conseqüent treball. 

Aquest procés té per objectiu, tal i com s’ha volgut destacar al principi del document, fer més 

propera  l’Administració  al  ciutadà,  que  aquest  s’involucri  en  la  presa  de  decisions  que 

l’afecteni en  la mesura del posible,  intentar consensuar  les accions en el conjunt de  la ciutat. 

En aquest  sentit, pren una especial  importancia  també, els diferents barris  i associacions de 

veïns existents a la ciutat. 

És en aquest moment, en què molts dels ciutadans, a més de fer les seves aportacions al PAM, 

aprofiten  el  contacte  amb  l’Administració,  com  és  molt  comprensible,  per  fer  demandes 

complementàries,  a  títol  particular. Aquestes  demandes  normalment  responen  a  lo  que  en 

endavant anomenarem “incidències”, el major número de les quals es refereixen a l’estat de la 

vía pública o de  l’espai públic. Aquestes “incidències” realitzades a títol particular, també són 

recollides i se’ls hi dóna el curs oportú per tal de que siguin evaluades i subsanades a la major 

brevetat possible. Tot  i això, el PAM en el seu punt 4.2.1.1. de “Cruïlles, places  i carrers”,  ja 
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preveu  el  compromís  del  Govern  de  dur  a  terme  Plans  especials  en  cruïlles,  supressió  de 

barreres arquitectòniques, manteniment de voreres i asfaltatge de carrers. 

 
 
Debat amb grups municipals 
 

A més de les diferents entitats i associacions, la relació de la qual es detalla més endavant, el 

document  que  conté  aquest  PAM  també  ha  estat  discutit  amb  els  diferents  grups  amb 

representació a l’Ajuntament de Figueres.  

S’ha obert un procès de diàleg i discussió amb les diferents formacions polítiques relatiu a les 

mesures contingudes en el PAM. Tot i ser conscients de que a vegades, les posicions polítiques 

poden ser diametralment oposades, i per tant, és difícil arribar a un consens, cal destacar que 

en determinats aspectes aquest consens ha estat possible. Per aquest motiu, també agraïr a 

les diverses  formacions polítiques,  la  seva  actitut  positiva  envers  a  aquest procediment.  En 

especial, agraïr la col.laboració als portaveus del PP, ERC i ICV‐EU i AM. 

 

Aplicació de Nous Mecanismes de Participació 
 
En compliment de l’esperit que es deriva de Principis Reguladors de la Participació Ciutadana, 

s’ha estimulat la utilització de noves tecnologies i d’aquesta manera promoure la implicació en 

aquest procés del màxim nombre possible de persones, és a dir, de qualsevol persona anònima 

no compresa dins dels casos anteriorment mencionats.  

Un  link al portal de  la pàgna web de  l’ajuntament de  figueres    “ www.figueres.cat  ”  facilita 

l’accès immediat a les pàgines habilitades especialment per al procés de debat del PAM. 

En aquesta secció, es pot consultar el document complet del PAM  (en  format pdf), així com 

accedir al formulari a través del qual el ciutadà pot expresar la seva opinió. 

En  aquest  punt  som  conscients  de  que  potser  aquesta  via  encara  pot  no  resultar  lo 

suficientment atractiva o engrescadora per a  la població. És per aquest motiu que  juntament 

amb  les normes en matèria de Participació que properament es volen el.laborar (bàsicament 

un Reglament de Participació Ciutadana”), també es vol impulsar la creació d’una Plataforma a 

internet, que sigui molt més eficient que  l’actual,  i en  la qual el ciutadà, a més de  les seves 

aportacions, pugui obrir un procés de debat interactiu amb l’Administració. 
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Ara bé, per tal de facilitar la participació, la página web del nostre Ajuntament, també permet: 

a) La  possibilitat  d’adreçar  una  queixa  o  suggeriment  a  l’Ajuntament,  els  quals 

segueixen el mateix tràmit que els que es cursen a través del Registre Municipal. 

 

b) La possibilitat d’enviar un correu electrònic a qualsevol dels regidors i regidores de 

l’Ajuntament,  mitjançant  el  qual  traslladar‐li  les  seves  propostes,  queixes  i/o 

suggeriments. 

 
El Consell de Ciutat  
 

Aquest procés de participació ciutadana culminarà amb  la convocatoria del Consell de Ciutat, 

ja existent a la nostra Ciutat, i format per persones provinents de tots els àmbits, en el qual es 

presentarà la memoria participativa de tot el procés, informant sobre totes les accions a dur a 

terme en el present mandat. 

En  definitiva,  i  tal  i  com  estableix  l’Article  108  de  l’actual  Reglament  Orgànic  Municipal, 

“l'objecte  dels  òrgans  de  participació  és  facilitar,  estimular  i  canalitzar  la  participació  dels 

ciutadans  i  de  les  seves  associacions  en  la  gestió  dels  afers  municipals,  fent  possible  la 

corresponsabilització d'aquests en el govern municipal. 
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2.5‐ Temporalització 

 
 
El Ple Municipal de juliol de 2012 va dur a terme l’aprovació inicial del PAM, iniciant‐se a partir 

d’aleshores  tots  els  mecanismes  i  processos  de  participació  respecte  dels  continguts  del 

document,  els  quals  han  estat  traslladats  a  la  ciutadania,  entitats,  partits  polítics  i  d’altres 

agents a través de tots els mecanismes de participació establerts. 

 
Durant  els mesos  de  setembre  i  principi  del mes  d’octubre  s’han  dut  a  terme  la  pràctica 

totalitat de procesos de participació a través dels canals que s’han exposat anteriorment, així 

com a través dels nous mecanismes de participació.  

 
En aquest sentit, l’Administració local va convocar personalment i mitjançant carta, a totes les 

entitats i associacions inscrites en el Registre d’Entitats de la Ciutat de Figueres. 

 
En termes generals, durant el mes d’octubre, s’han desenvolupat els processos de trasllat del 

PAM a cadascuna de les entitats assistents a cada una de les reunions. Aquestes sessions s’han 

programat segons el sector  i naturalesa de cada una de  les entitats,  tal  i com es comentarà 

més endavant. 

Aquesta informació relativa al PAM, també ha estat traslladada a tots els grups polítics que van 

atendre la convocatoria.  

Finalment, el nostre Ajuntament ha cregut oportú sotmetre el PAM a un procés de debat, en el 

si del Consell de Ciutat, format per persones de tots els àmbits de la ciutat.  

 
Ha  estat  a  principis  del  mes  de  novembre  que  s’ha  dut  a  terme  la  recopilació  de  les 

aportacions,  unificant‐les  en  la  present  memòria  participativa,  en  la  que  es  detalla  el 

procediment participatiu realitzat, i també les aportacions al PAM de cadascun dels agents. 

Una vegada  ja s’ha realitzat  la memòria participativa, es du a terme el “retorn” a  la  totalitat 

d’agents intervinents, fent especial menció a aquells punts abordats. 

El procés finalitza amb la presentació de la Proposta final de PAM davant del Ple Municipal del 

mes de desembre, on es debatrà i resoldrà el redactat final d’aquest document, mitjançant el 
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qual articular  les estratègies d’actuació a desenvolupar pel  consistori durant aquest mandat 

que s’extendrà fins a l’any 2015. 

 
Esquema de la temporalització del PAM: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració dels eixos estratègics del PAM

Ple de Juliol

Aprovació del PAM inicial

Setembre/Octubre

Processos participatius amb entitats

Procés participatiu amb partits polítics

Novembre

Redacció memòria participativa

Consell de Ciutat (es sotmet a la seva opinió, la memòria participativa)

Retorn als intervinents en el procès participatiu

Celebració Comissió Informativa

Mes de Desembre

Aprovació definitiva del PAM en el Ple Municipal de 4 de desembre de 2012
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3‐ Processos 

3.1‐ Processos generals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Internet

                                                         

Espai a la web municipal, podent incloure la opinió 

personal i aportar aquelles consideracions que es 

creguin oportunes.   La pàgina d'accés al Fórum inclou 

tota la informació relativa al procès de redacció del 

PAM, així com el document inicial.   

Altres Aportacions

                                                         

Recopilació de les aportacions que bé els ciutadans a 

títol individual, o bé les associacions, fan arribar a 

l'Ajuntament de Figueres per qualsevol de les vies i 

canals formalment establerts, principalment a través 

d'una instància entrada a través de Registre.

Consell de Ciutat

                                                         

Convocatòria d'una reunió/audiència, en la que es 

presentarà al Consell de Ciutat, tant la memòria 

participativa (on s'inclouran les aportacions fetes per 

la ciutadania en el PAM) com el document del PAM 

definitiu.

DEBAT DEL PAM: Processos generals
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3.2‐ Processos participatius d’àmbit ciutat 
 

3.2.1‐ Amb Entitats i Associacions 

 
Tal  i com  ja s’ha comentat, donada  la  importància que avui tenen  les diferents entitats en el 

teixit  associatiu  de  la  ciutat,  i  tenint  present  que  la  proximitat  és  un  element  bàsic  en  tot 

procés participatiu, s’hi ha estructurat un intens debat. 

La convocatòria a  les entitats del PAM s’ha dut a terme segons  la base de dades del Registre 

municipal d'entitats ciutadanes. Aquest registre està establert al ROM, i conté les entitats que 

actuen  a  la  ciutat  i  respecte  a  les  quals  l'Ajuntament  les  reconeix  com  interlocutores.  El 

Departament d'Estadística  i Relacions Ciutadanes de  l’Ajuntament de Figueres és  l’encarregat 

de mantenir i actualitzar aquest registre. 

 La convocatòria s’ha realitzat sistemàticament per correu electrònic (segons la base de dades 

de la que actualmente es disposa) així com per correu ordinari. En aquest punt cal fer un incís, 

ja que les entitats relacionades amb el món de l'educació no figuren al Registre d'entitats i per 

aquest motiu es va efectuar la convocatòria a tots els directors de col.legis i instituts així com 

també als presidents de les associacions de pares. Respecte a les entitats del món del comerç, 

a més de  les  inscrites en el citat Registre, s'hi van afegir uns destinataris a proposta de  l’àrea 

de promoció económica, per considerar‐los també com a uns interlocutors vàl.lids i rellevants. 

Com  a  conseqüència de  l’elevat nombre d’entitats, es  va decidir  agrupar‐les  segons  la  seva 

naturalesa i funció, i a partir d’aquí otorgar un dia determinat a cada un dels grups prèviament 

formats. D’aquesta manera,  les reunions ens van calendar tal  i com s’expressa en  la següent 

taula: 

 

Data i hora de la reunió Entitats convocades Lloc celebració

DILLUNS 8 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Socials, Sanitàries i Religioses Ajuntament de Figueres

DIMERCRES 10 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Esportives, de Joventut i Lleure Ajuntament de Figueres

DILLUNS 15 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Educatives i Centres Escolars Ajuntament de Figueres

DIMARTS 16 D'OCTUBRE 2012 (17,30 h) Entitats del Comerç, Economia i Empresa Ajuntament de Figueres

DIMARTS 16 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Associacions de Veïns Ajuntament de Figueres

DIMECRES 17 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Culturals Biblioteca Municipal
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A continuació, i d’acord amb la Regidoria de Participació Ciutadana, en col.laboració amb el 

departament d’Estadística i relacions ciutadanes,  es detallen les entitats que van ser 

convocades per a aquest procés de participació: 

a) Dilluns 8 d’Octubre. Entitats Socials, Sanitàries i Religioses 

 

 

Número

Número 

d'Entitat  

(Registre)

Denominació

1 5 ASSOCIACIO PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES

2 30 GRUP EMPORDANESOS SOLIDARITAT (GEES)

3 36 MIFAS ‐ Delegació Alt Empordà

4 38 CASAL D'AMISTAT CUBANOEMPORDANES

5 40 ASS. SOCIOCULTURAL KAWRAL FULADU

6 43 CARITAS INTERPARROQUIAL

7 53 CREU ROJA FIGUERES

8 91 ASSOCIACIO AL‐HIDAYA

9 104 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN

10 111 AMNISTIA INTERNACIONAL ALT EMPORDA

11 127 FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA ‐ delegació Figueres

12 128 ASS. FAMILIARS DE REPRES. PEL FRANQUISME

13 132 ACSUR ‐ LAS SEGOVIAS

14 147 GRUP DE DONES DE L'ALT EMPORDÀ

15 152 SODEPAU ‐ DELEGACIÓ DE FIGUERES

16 153 FUSIÓ D'EDUCACIÓ I TREBALL SOCIAL SCCL

17 154 DNIGER ‐ CAT

18 156 ASSOCIACIÓ CULT. DELS DRETS DEL POBLE AMAZIG

19 162 ASSOCIACIÓ COR FI

20 163 ASSOCIACIÓ MUSSIDAL DE L'ALT EMPORDÀ

21 169 FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA A FIGUERES

22 170 ASSOC.PER LA FORMACIÓ CULTURAL DE LA GENT GRAN ALT EMP.

23 172 AGERMANAMENT SENSE FRONTERES ‐ FIGUERES

24 174 ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ SOL SOLIDARI

25 178 ASOCIACIÓN DE BOLIVIANOS 6 DE AGOSTO 

26 183 ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SALUT MENTAL ‐ DELEGACIÓ A FIGUERES

27 193 ASSOCIACIÓ SALUT EMPORDÀ COOPERACIÓ

28 199 ASOCIACIÓN MANÁ PARA NIÑOS HUERFANOS

29 202 ASOCIACIÓN CUBANOS EN CATALUNYA, DEL. FIGUERES

30 203 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS CHILDREN OF AFRICA

31 204 ASSOCIACIÓ D'AJUDA A MALALTS D'ALZHEIMER

32 205 ASS. DE FAMILIARS DE DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS

33 206 FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM

34 211 ASSOCIACIÓ DONA DÓNA ALT EMPORDÀ

35 219 ASSOCIACIÓ ASIF, DE SERVEIS INTEGRALS DE FUTUR

36 29 IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA

37 52 ASS. METEOROLOGICA TRAMUNTANA

38 124 AL WAHDA CENTRE ISLAMIC I CULTURAL

39 215 IGLESIA EVANGELICA APOSTOLICA A FIGUERES
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b) Dimecres 10 d’Octubre. Entitats Socials, de Joventut i Esports  

 

 
 

 

 

Número

Número 

d'Entitat  

(Registre)

Denominació

1 3 CLUB NATACIÓ FIGUERES

2 31 CENTRE RECREATIU EMPORDANES DE VILATENIM

3 55 PENYA UNIONISTA FIGUERES

4 56 FUNDACIO ESPORTIVA FIGUERES

5 58 ESCOLA DE  FUTBOL LA SALLE FIGUERES

6 59 CLUB BASQUET ADEPAF

7 61 CLUB ESPORTIU JUNCARIA

8 64 CLUB ATLETISME FIGUERES

9 69 CLUB D'ESCACS FIGUERES

10 77 CLUB TENNIS FIGUERES

11 95 ASSEMBLEA LA VOLTA

12 97 AGRUPAMENT ESCOLTA SANT PERE

13 100 CENTRE DE LLEURE EL DOFI

14 101 AGRUPACIO ESCOLTA XIPRERS AL VENT

15 102 ESPLAI PARROQUIES DE FIGUERES

16 103 ASS.CATALANA AMICS POBLE SAHARAUÍ

17 109 CONSELL ESPORTIU DE L'ALT EMPORDA

18 112 CLUB BASQUET ESCOLAPIES FIGUERES

19 115 ASSOCIACIO JUVENIL ELS APRENENTS

20 119 CLUB TENNIS TAULA TRAMUNTANA

21 125 JOVES SENGLARS AVENTURERS

22 126 CLUB VOLEIBOL FIGUERES

23 129 CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANES

24 135 CLUB GIMNASTICA RITMICA GEMMA

25 137 BREAKERS DE FIGUERES ‐ BREEFIG

26 140 CLUB PETANCA FIGUERES NATACIÓ

27 141 ASSOCIACIÓ DE JUDO ALT EMPORDÀ

28 146 CLUB TENNIS ALT EMPORDÀ

29 157 UNIO ESPORTIVA FIGUERES

30 166 CLUB WATERPOLO FIGUERES

31 176 KSAMEU, Fundació Escola Sant Vicenç de Paül

32 179 CLUB CAT BOWLING FIGUERES

33 185 CLUB ESPORTIU TIR ARC FIGUERES

34 186 AGRUPACIÓ D'ANTICS JUGADORS DE FUTBOL DE LA U.E.F

35 187 PATINATGE ARTÍSTIC FIGUERES, CLUB ESPORTIU

36 188 ASSOC. CULTURAL I ESPORTIVA FULADU ‐ MARCA DE L'HAM

37 195 PENYA MOTORISTA FIGUERES

38 196 ESPORT CICLISTA FIGUERES

39 197 CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT

40 210 ASSOCIACIÓ JUVENIL I DE LLEURE EL BUFÓ

41 214 ASSOCIACIÓ L'INKIETA

42 218 ASSOCIACIÓ AIKIDO YOSHINKAN ALT EMPORDÀ
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c) Dilluns 15 d’Octubre. Entitats Educatives i Centres Escolars 

 

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, en aquesta sessió es van enviar la convocatoria a  

tots els directors de col.legis i instituts així com també als presidents de les associacions de 

pares. 

 

d) Dimarts 16 d’Octubre. Entitats de Comerç, Economia i Empresa 

 

 
 

(*) no estan al Registre, però s’ha cregut convenient convidar‐les a proposta de l’àrea de promoció 

económica, per considerar‐los també com a uns interlocutors vàl.lids i rellevants. 

 

e) Dimarts 16 d’Octubre. Associacions de Veïns: 

 

Número

Número 

d'Entitat  

(Registre)

Denominació

1 18 AMICS DE SANT JOSEP

2 42 COMERÇ DE FIGUERES ASSOCIACIÓ

3 44 ASSOCIACIO DE MARXANTS DE CC.GG

4 177 FEDERACIÓ ALTEMPORDANESA D'EMPRESARIS

5 ‐ Associació d'empresaris d'activitats d'hostalereia de l'Alt Empordà *

6 ‐ Associació d'instal.ladors comarcals de l'Alt Empordà * 

7 ‐ Associació de Joves Empresaris, delegació de l'Alt Empordà *

8 ‐ Cambra de Comerç de Girona, Alt Empordà *

9 ‐ Fòrum Imagina *

10 ‐ EURAM *

11 ‐ Il.lustre col.legi d'advocats de Figueres *

12 ‐ PIMEC *

Número

Número 

d'Entitat  

(Registre)

Denominació

1 1 FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE VEINS

2 15 ASS. VEÏNS DE L'OLIVAR GRAN

3 16 ASS. VEINS DEL POBLE NOU

4 37 ASS. VEINS DE L'EIXAMPLE

5 46 ASSOCIACIO DE VEINS LES VINYASSES

6 73 ASS. VEINS DE LA MARCA DE L'HAM

7 80 ASSOC.VEINS CULUBRET I PROL. SANT MARC

8 81 ASSOCIACIO VEINS RALLY SUD

9 82 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CREU DE LA MÀ

10 83 ASSOCIACIO VEINS HORTA CAPALLERA

11 122 ASSOCIACIO DE VEINS CENDRASSOS

12 131 ASS.DE VEINS JUNCARIA PARC BOSC

13 134 ASS. DE VEINS HORTA DE L'HOSPITAL

14 165 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE LA PRESÓ

15 184 FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL SISTEMA URBÀ DE FIGUERES

16 198 A. VEÏNS DEL TURÓ BAIX ‐ BARRI DE LA NOVA ESTACIÓ

17 208 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ENRIC MORERA
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f) Dimecres 17 d’Octubre. Entitats culturals:  

 

Número

Número 

d'Entitat  

(Registre)

Denominació

1 2 CORAL POLIFÒNICA DE FIGUERES

2 4 PATRONAT DE LA CATEQUISTICA

3 6 FOMENT DE LA SARDANA PEP VENTURA

4 7 IAEDEN

5 8 JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES

6 9 JOVE ORQUESTRA DE FIGUERES

7 11 CASINO MENESTRAL FIGUERENC

8 19 COLLA SARDANISTA FIGUERES

9 20 ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMPORDA

10 24 SOCIETAT CORAL ERATO

11 25 AGR. SARDANISTA FLOR DE ROMANI

12 26 CERCLE SPORT FIGUERENC

13 27 SOCIETAT ASTRONÒMICA DE FIGUERES

14 45 ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL BON PASTOR

15 47 AMICS DELS GEGANTS DE FIGUERES

16 51 COLLA CASTELLERA DE FIGUERES

17 67 AMICS DEL CASTELL DE SANT FERRAN

18 72 ASS. ELS PASTORETS DE FIGUERES

19 106 CASA CULTURAL DE ANDALUCIA

20 107 AGRUP. MEDITERRANIA DE DANSA

21 133 COLLA DOLÇA TARDOR, PLAY I  ANIMACIO

22 139 ASSOCIACIÓ CINECLUB DIÒPTRIA

23 142 TALLER DE TEATRE DE FIGUERES

24 145 ASSOCIACIÓ TRIANGLE BLAU

25 149 ASSOCIACIÓ CULTURAL AIRES DE MI TIERRA

26 155 LA FUNCIONAL TEATRE

27 158 ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALANA ESLAVA

28 159 ASSOCIACIÓ LÚDICO CULTURAL DE FIGUERES

29 161 ASSOCIACIÓ CINEMATOGRÀFICA TRAMUNTANA

30 167 OMNIUM CULTURAL ‐ DELEGACIÓ ALT EMPORDÀ

31 173 ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE SANT BALDIRI

32 175 ASSOCIACIÓ CULTURAL PROJECTE DESAT'ART

33 180 ASS. FILATÈLICA I NUMISMÀTICA DEL CASINO 

34 181 ASS. CULTURAL EL ROCÍO DE L'ALT EMPORDÀ

35 182 ASS. CULTURAL EL MANÁ DE FIGUERES

36 189 ASSOCIACIÓ AMICS DELS MUSEUS DALÍ

37 190 AS. SOCIOCULT. IMMIGRANTS MARROQUINS A L'EMPORDÀ

38 191 ASSOCIACIÓ CULTURAL ENLAIRANT FIGUERES

39 194 UNIVERSITARIS DE L'ALT EMPORDÀ

40 200 A. CULTURAL I ESPORTIVA DE LLEURE ABRAÇANT EL MÓN

41 201 ASSOCIACIÓ TEATRAL TEQUATRE

42 212 ASSOCIACIÓ DE JOVES VOLATS PER LA TRAMUNTANA

43 213 FEDERACIÓ AULA DE TEATRE EDUARD BARTOLÍ (ATEB)

44 216 AS. CREACIO I PROM.CINEMA DOCUMENTAL I DE FICCIO AMATEUR

45 217 BHAKTI FESTIVAL ASSOCIACIÓ CULTURAL

46 220 ASSOCIACIÓ TRAMUNTEC

47 221 ASSOCIACIÓ CULTURAL LA BLAUTEATRE

48 222 ASSOCIACIÓ "A MOSSEGADES"

49 223 ASSOCIACIÓ VEUS EMPORDANESES
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3.2.2‐ Amb Grups Municipals 
 

Tal i com ja s’ha comentat, el PAM també ha estat discutit amb els diferents grups que tenen 

representació a l’Ajuntament de Figueres.  

L’equip  de  Govern  ha  volgut  escoltar  totes  les  aportacions  i  punts  de  vista  que  s’han  fet 

respecte  al  document  original  que  es  va  presentar  a  les  diferents  formacions  polítiques,  i 

d’aquesta manera buscar el major consens i complicitat amb les altres forces polítiques. 

També s’ha de posar de manifest que, aquest consens a vegades sigui quant menys molt difícil, 

per què els partits poden tenir entre sí, visions de la realitat o de lo que cal fer, que siguin molt 

oposades molt oposades entre si. No obstant això, i com segur passarà amb les propostes fetes 

des d’algun partit,  si que es vol agraïr  les aportacions  fetes,  ja que mai estan de més  i  són 

senyal inequívoca de l’esperit constructiu i democràtic que intenta envaïr aquest Ajuntament. 

Els grups participants en el procés han estat els que es detallen a continuació: 

 

 

 

3.2.3‐ Consell de Ciutat 
 

El Consell de Ciutat és un òrgan Consultiu que reuneix figuerencs que tenen diferents perfils 

professionals  i  provinents  de móns  tan  diferents  com  la  cultura,  l’advocacia,  el  comerç,  la 

docència, etc… 

En  la  reunió  amb  aquest  òrgan,  es  farà  la  presentació  dels  eixos  d’actuació  i  del  procés 

participatiu realitzat  i del qual se’n deriven unes prioritats en relació als grans temes de ciutat. 

Grup Municipal
Portaveu 

intervinent

Partit Popular (PP) Sra. Maria Àngels Olmedo

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Sra. Mireia Mata

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV‐EU) Sr. Xavier Montfort

Acció Municipal per Catalunya (AMC) Sr. Esteve Gratacós
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4‐Aportacions 

4.1‐ Entitats i Associacions 

En relació a les entitats i a les associacions, i seguint l’ordre de les reunions, i que aquí tornem 

a  reproduir,  s’han  fet  les  següents propostes, amb  les  següents  consideracions   per part de 

l’equip de Govern: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i hora de la reunió Entitats convocades Lloc celebració

DILLUNS 8 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Socials, Sanitàries i Religioses Ajuntament de Figueres

DIMERCRES 10 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Esportives, de Joventut i Lleure Ajuntament de Figueres

DILLUNS 15 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Educatives i Centres Escolars Ajuntament de Figueres

DIMARTS 16 D'OCTUBRE 2012 (17,30 h) Entitats del Comerç, Economia i Empresa Ajuntament de Figueres

DIMARTS 16 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Associacions de Veïns Ajuntament de Figueres

DIMECRES 17 D'OCTUBRE 2012 (19,00 h) Entitats Culturals Biblioteca Municipal
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a) ENTITATS SOCIALS, SANITÀRIES I RELIGIOSES: 

 

PROPOSTA ENTITATS RESPOSTA GOVERN DE LA CIUTAT REDACTAT QUE ES PROPOSA

1

Las Vegas i altres propietats privades: els veïns es queixen de que 

està tot abandonat, hi ha brutícia i rates i que s'hi hauria de posar 

solució.

JA RECOLLIT EN EL PAM EN EL PUNT 4.2.2., no obstant, s'hi 

introduirà un nou redactat específic per aquesta 

problemàtica.

"Durem a terme totes aquelles accions necessàries per tal de requerir als titulars de 

propietats privades amb projecció a la vía pública, a mantenir‐les en un estat i 

condicions amb concordança amb els objectius d'excel.lència que persegueix la ciutat".

2

Horts Urbans: veure quins són els criteris d’assignació del horts 

urbans i establir si es fa amb preferencia per algun col.lectiu, com 

ara la gent gran, gent aturada, etc…

JA RECOLLIT EN EL PAM EN EL PUNT 4.4.3 en el PUNT 77 ‐

3
Petició per incrementar el número de pisos tutelats per a gent 

gran.

JA RECOLLIT EN EL PAM EN EL PUNT 4.3.8., no obstant, s'hi 

introduirà un nou redactat específic per aquesta 

problemàtica.

"Estudi amb la finalitat d'incrementar el número de pisos tutelats per a la gent gran 

amb menys recursos"

4

Es posa de manifest que les xifres sobre gent gran, no és correcte. 

Es posa de manifest la pràctica d'algunes families de treure a la 

gent gran de residències per portar‐los a casa però sense 

empadronar‐los i per tant no consten enlloc.

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.3.4. relatiu a 

"Benestar Social"

"Amb la col.laboració del Consell General de la Gent Gran, es vigilarà i s'intentarà dur 

un control on hi figuri la gent gran que habita a la ciutat"

5

En relació als Jardins d’Enric Morera se'ns comenta que s'hi hauria 

de realitzar una actuació, bàsicament en relació a la higiene de la 

zona així com al mobiliari. 

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.2.2. "mantenir 

l'excel.lència en la neteja de carrers i places" o en el punt  

4.2.4.1  per què FIGUERES ESDEVINGUI UNA CIUTAT 

AMABLE.

"Impulsarem una renovació en la els Jardins d'Enrica Morera, bàsicament amb la 

supressió de l'actual PIPI CAN així com amb la renovació del mobiliari i vegetació 

existent"       

6

Queixa en relació a la neteja de la zona de la "Surera Bertran". 

També es parla que al carrer Ramón Llull s’hauria de netejar tota 

la brutícia existent.

JA RECOLLIT EN EL PUNT 4.2.2. (De totes maneres, i en la 

mesura que ocasionés molèsties, es podria incloure dins la 

mesura analitazad amb el número 1 anteior)

‐

7
Execució del Parc del Coneixament amb un especial 

reconeixament als professionals docents. 

JA RECOLLIT EN EL PAM, però s'hauria de fer un incís, on es 

reconeixés a tots els professors.

 "Execució del Parc del Coneixament, a l'horta de l'Hospital, en reconeixament, previ 

acord de la Comissió del Nomenclator, de tots els professionals dedicats al món de la 

docència"
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b) ENTITATS ESPORTIVES DE JOVENTUT I LLEURE: 

 

   

PROPOSTA ENTITATS RESPOSTA GOVERN DE LA CIUTAT REDACTAT QUE ES PROPOSA

1 Es recalca la importància de la sala de Tir amb Arc.
 JA RECOLLIT EN EL PAM EN EL PUNT 4.1.4.3. relatiu a 

equipaments esportius, punt 62
‐

3

Se'ns informa que hi ha gent que vol fer donatius tan de  llibres, 

com de diners per a la seva adquisició i posada a disposició dels 

menys afavorits, però ens demanen que es pugi canalitzar.

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.3.4. relatiu a 

"Benestar Social"

"Impulsarem, entre els més joves, el repartiment en termes d'equitat i justícia social, 

de totes aquelles donacions que es fagin amb la finalitat d'adquirir llibres d'estudi"

4
Se'ns demana que s'impulsi l'intercanvi de llibres entre els 

escolars.

Lo de la SOCIALITZACIÓ dels llibres de text JA ESTÀ 

RECOLLIT EN EL PAM punt 4.3.1. punt 14. 
‐

5 Se'ns pregunta si l’Ajuntament dóna alguna ajuda per a a llibres.
S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.3.4. relatiu a 

"Benestar Social"

"Continuarem amb les ajudes per l'adquisició de llibres de text escolars per a les 

families més desafavorides"

6
Se'ns posa de manifest que falten algunes obres e instal.lacions del 

MIEM (Mapa d'instal.lacions esportives municipals de la ciutat).
JA ESTÀ RECOLLIT EN EL PAM, en el punt 4.3.3. punt 41  ‐

7
Se'ns posa de manifest que la zona de la SURERA BETRÁN està molt 

bruta i desordenada.

JA RECOLLIT EN EL PAM, punt 4.2.4.1. en relació a la 

redacció d'un projecte per a la seva urbanització. En relació 

al tema de la bruticia, ens referim al número 6 de les 

entitats de Salut.

‐
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c) ENTITATS EDUCATIVES I CENTRES ESCOLARS: 

 

PROPOSTA ENTITATS RESPOSTA GOVERN DE LA CIUTAT REDACTAT QUE ES PROPOSA

1

Se'ns posa de manifest que la iniciativa de "patis oberts", és un 

èxit, i que molt alumnes hi participen. Només es queixen que a 

vegades amb només 1 dinamitzador no n'hi ha prou.

LO DELS PATIS OBERS, JA RECOLLIT EN EL PAM, PUNT 

4.1.4.1. en el punt 38,i PUNT 4.3.7. punt 100. No obstant, 

si que es pot recollir aquesta proposta en els llocs on 

calgui.

"Reforçarem les accions destinades a fer possible patis oberts fora de l'horari escolar, 

els quals aniran acompanyats d'un agent dinamitzador, o en el seu cas, més d'un, en 

aquelles àrees en què així sigui convenient".

2
Se'ns demana que s'haurien de fer accions específiques sobre 

l'alumnat inmigrant.

JA RECOLLIT EN ELS PUNT 4.3.4. de Benestar, en el punt 

50 (creació d'un programa  d'atenció socioeducativa per a 

infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social"

‐

3

Se'ns pregunta sobre l'ampliació de l’escola ANICET DE PAGÈS, ja 

que en uns 2 anys aproximadament, hi haurà problemas d’espai o 

s’haurà de recorrer a barracons. (El director del Centre ens demana 

que per lo menys, es fagi la Redacció del Projecte)

JA RECOLLIT EN ELS PUNTS 4.1.4.1. sobre Equipaments 

Educatius, en el punt 41, però s'hi introduirà la menció a 

la redacció del projecte

"Ens comprometem a Impulsar  l'ampliació de l'escola Anicet de Pagès, amb la 

redacció del corresponent del Projecte d'ampliació de la mateixa"

4
Se'ns reclama l'efectiva implantació dels "Llibres Blancs" de les 

Escoles.

JA RECOLLIT EN ELS PUNTS 4.1.4.1. sobre Equipaments 

Educatius, en el punt 43.
‐

5
Activar  i comprometre’ns al manteniment del centres escolars 

públics i col.laborar també amb les escoles concertades.

JA RECOLLIT EN ELS PUNTS 4.1.4.1. sobre Equipaments 

Educatius, en el punt 37.
‐

6

Se'ns posa de manifest que manquen UEC (Unitats d’Escolarització 

Compartida), per a alumnes que presenten unes necessitats 

educatives especials fruit de la inadaptació al medi escolar. Amb 

l'UEC de perruquería i hostaleria no és suficient.

JA RECOLLIT EN EL PAM en relació a la PERRUQUERIA I 

ESTÈTICA al PUNT 4.3.1. sobre ensenyament en el punt 6, 

però s'ampliarà el seu redactat com a conseqüència 

d'aquesta petició en el citat punt 4.3.1.

" Creació d'una Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) de perruqueria i estètica, 

també d'hosteleria i d'aquells altres oficis que es considerin aptes per proveïr a 

l'alumne d'una sortida professional, com a recurs educatiu….."

7 Se'ns posa de manifest que falta oferta de grau mig i superior.
JA RECOLLIT EN ELS PUNTS 4.3.1, sobre ENSENYAMENT, 

en el punt 4.
‐



23 
 

 

8 Se'ns reclama l'efectiva implantació de la "Taula d'absentisme"

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.3.1., sobre 

ENSENYAMENT, en el punt 8 (a dia d'avui, úncament falta 

la seva aprovació en Ple Municipal)

‐

9 Es demana la consolidació de l'Oficina Municipal d’Escolarització

TOT I QUE JA ESTÀ RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.3.1. 

sobre ENSENYAMENT en el punt 10, com a conseqüencia 

de la manca de finançament per part de la Generalitat, 

aquesta mesura caurà del PAM i el servei es tornarà a 

presetar des de dependències municipals (edifici cullera)

‐

10
Es demana que s'incentivi la compra‐venda de llibres de text durant 

el mes de juny‐juliol en forma de re‐utilització de llibres. 

JA RECOLLIT EN en el PAM en el punt 4.3.1. en el punt 14, 

sobre "socialització de llibres de text en els centres 

educatius" (s'entén que la re‐utilització sempre dependrà 

de l'estat en què es trobin els llibres, articulant 

mecanismes que ajudin a premiar aquells que mantinguin 

els llibres en un "bon estat de conservació".

‐

11
Se'ns requereix per què els alumnes puguin fer practiques en 

empreses.

Ja està recollit en el PAM en el punt 4.3.1. en el punt 17 i 

de fet ja s'està duent a terme de forma efectiva.
‐

12
Se'ns demana que es puguin realitzar els estudis de cinquè i sisè 

del cicle profesional de música. 

Ja està recollit en el PAM en el punt 4.3.1. sobre 

ENSENYAMENT en el punt 19.
‐

13

Ampliar el projecte de “INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RISC”, 

sobretot enfocat de cares a la població inmigrant, ja que el nivel de 

competències és molt baix actualmente. S’hauria de fer una 

actuació específica de lligam de l’activitat (activitat en xarxa dels 

agents educatius i socials per a la millora dels resultats d’aquest 

col.lectiu). Tenir aquesta dinámica de treball, per què va resultar 

exitosa.

Ja apareix recollit en el PAM. ‐

14
Dur a terme més accions de Coordinació entre els diferents agents 

educatius.

Ja recollit en el PAM en el punt 4.3.1. en el punt 20, i així 

potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva 

entre l'Administració i els diferents agents educatius.

‐
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d) ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

 

PROPOSTA ENTITATS RESPOSTA GOVERN DE LA CIUTAT REDACTAT QUE ES PROPOSA

1

Se'ns fa notar que falta dinamització als barris de figueres, que 

s'està enfonsant la vida comercial i associativa i de generació de 

riquesa sempre en benefici de la zona centre. S'ha de potenciar la 

vida als barris i ha de ser l’ajuntament qui ho dugui a terme i a 

través de les associacions de veïns

JA RECOLLIT EN ELS PUNT 4.1.2. en el punt 19 en relació 

al ZEC. S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.3.7. relatiu 

a "Política de Barris i Moviment Veïnal" 

"Desenvolupament i potenciació de la vida associativa així com del teixit comercial 

existent als barris"

2

Se'ns fa notar que a Olot hi ha la página web de CIUTAT DE 

DETALLS on la gent fa arribar les seves queixes a l’Ajuntament i  

l’ajuntament els hi dóna un retorn. 

Això ja es recull en el punt 4.5.8. en el punt 43 sobre 

"AJUNTAMENT OBERT", però es potenciarà amb la 

renovació de la plataforma

"Creació d'una nova plataforma CIUTAT DELS DETALLS on es potenciarà la interacció 

entre l'Adminitració i els Ciutadans"

3

Falta de informació dels actes que es fan al centre de figueres. Ens 

comenten que troben a faltar panells informatius on es visualitzesin 

els actes que fan l’ajuntament. 

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.5.6. o en el PUNT 

4.5.8.

"Impulsarem la implantació d'una cartellera municipal, tant per mitjans telemàtics 

com materials, per tal d'anunciar la oferta cultural existent a la ciutat".

4

Es troben a faltar comissions de participació ciutadana. En la ciutat 

dels detalls es va demanar i es va dir que s’inclouria que un 

representant de cada una de les associacions.

JA RECOLLIT AL PAM en el punt 4.3.7. en el punt 95. No 

obstant això, S'INCLOURÀ UN NOU PUNT RELATIU A LA 

REDACCIÓ D'UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA (punt 4.5.5.) 

"Ens comprometem a ordenar, amb la redacció d'un reglament de participació 

ciutadana, els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents 

entitats, associacions i agents veïnals"

5
Se'ns informa que no hi han comissions de seguiment del Pla local 

d’habitatges

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.3.8. en el punt 104 

on se'ns diu que es REFORÇARÀ EL SERVEI D'HABITATGE.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que una gran part d'aquesta competència 

s'ha traspassat al Consell Comarcal

6 Falten carrils bici a la ciutat

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.4.7. que diu que: 

"Continuarem amb la construcció de carril bici amb una 

extensió de 6 quilómetres de xarxa" i punt 4.4.2.2. punt 

18 sobre l'estudi per a la implantació d'un bicing"

‐

7 Activar la comissió sobre el Pla de mobilitat urbana

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.4.1. PUNT 8 

"culminarem la tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de 

Figueres".

‐
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8 Pla de mobilitat de persones minusvàlides.

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.2.2. número 14. En 

accessibilitat ja està previst en el punt 4.2.1.1. de 

Cruïlles, places i carrers, en el punt 2. En transports urbà, 

ja previst en el 4.4.2.1. en el punt 14.

‐

9 Es troben a faltar panells informatius en relació al Transport Públic JA RECOLLIT EN EL PAM, en el punt 4.4.2.1. punt 10 i 11. ‐

10

Pla director d’enllumenat públic de FISERSA. Així com millorar 

l'eficiència de l'enllumenat públic. En aquest punt es fa referència 

a l'implantació del CODIM.

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.4.3. punt 24 (en 

aquest punt s'ha de tenir en compte accions com per 

exemple el canvi de l'enllumenat de NADAL per un de 

tecnologia LED, amb un gran estalvi energètic)

‐

11 Sobre la creació d'un Parc Eòlic Ja recollit en el PAM en el punt 4.4.3. punt 36 ‐

12 Dur a terme el Plà d'Usos del Castell

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.3.6. punt 92  i 4.4.3. 

punt 53 ("Desenvolupament del projecte d'obertura de la 

fortalesa als usos ciutadans" + "Impulsarem la redacció 

del Pla d'Usos i protecció del Parc del Castell de San 

Ferran".)

‐

13

En relació al reciclatge i la fracció orgánica, se'ns fa notar que 

aquesta no es du a terme, i si s'està a l’espera que el consell 

comarcal fagi  l’abocador nou. 

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.4.3. punt 58. 

(efectivament aquesta mesura es condiciona al fet de 

disposar de la planta de compostatge comarcal)

‐

14
El ciutadà encara no és prou conscient dels beneficis de dur a 

terme el reciclatge de residus
JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.4.3. punt 57. ‐

15 Reutilització de residus JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.4.3. punt 60. ‐

16
Es demana que hi hagi internet de banda ampla a tots els locals 

d'entitats veïnals.

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.5.6. o en el PUNT 

4.5.8.

"Impulsar la instal.lació de banda ampla ADSL a tots els locals veïnals que ho 

sol.licitin".
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17 Patis Oberts

JA RECOLLIT EN EL PAM, PUNT 4.1.4.1. en el punt 38, no 

obstant,si que hi hauria d'haver la coletilla sobre els agents 
dinamitzadors.  I en el punt 4.3.7. en el punt 100.

‐

18
En els solars del Parc de les Aigües que s'intenti fer un conveni 

amb la propietat per tal d'aprotiar‐los com a zona verda

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.2. sobre CIUTAT 

DELS DETALLS I ESPAIS PÚBLICS.

"S'intentarà establir convenis amb la propietat dels solars situats al Parc de les Aigües 

per tal de dedicar‐los formalment a zones verdes".

19 Ampliació de l'Escola Anicet de Pagès
JA RECOLLIT EN EL PAM, i també comentat en el punt 

relatiu a Entitats Educatives 
‐

20

Es té la sensació d'inseguretat en els barris. Es reclama més 

vigilància i sobretot més guardia urbana (hi ha queixes en relació a 

la Guàrdia Urbana respecte al Servei que presten els Mossos 

d'Esquadra)

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.3.2. punt 32 en 

relació al disseny de plans d'actuació concrets als barris, 

i el punt 33 en relació a càmares de seguretat i efectius 

Guàrdia Urbana

‐

21 Es queixen de que a la Marca de l'Ham no hi ha local

JA RECOLLIT EN EL PAM punt 4.3.5. punt 58 en relació a 

"Posada en funcionament de l'ampliació del Centre Cívic 

de la Marca de l'Ham".

‐

22 Falta adequar les vies i carrers per a persones minusvàlides
JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.2.1.1. de Cruïlles, 

places i carrers, en el punts 2 i 3. 
‐

23 Es demana la reforma dels Jardins d'Enric Morera 
Ja comentat en el quadre de les entitats de salut (punt 

núemro 5)

"Impulsarem una renovació en la els Jardins d'Enrica Morera, bàsicament amb la 

supressió de l'actual PIPI CAN així com amb la renovació del mobiliari i vegetació 

existent"       

24
Al Carrer Verge Maria, hi ha pilones a banda i banda i no hi passa 

una cadira de rodes.

JA RECOLLIT EN EL PAM EN EL PUNT 4.2.1.1 punt 2 i 3, 

però es farà una actuació específica sobre aquest carrer.
‐

25 Millorarr el procés de participació ciutadana

JA RECOLLIT EN EL PAM en els PUNTS 4.5.5 en relació a 

la participació ciutadana en general  i 4.3.7 en relació als 

barris

‐
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26 Reclamen connectivitat amb EUROMED

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.1.1., també en 

l'extensió dels horaris de mitja distància i molt aviat amb 

l'arribada de l'Alta Velocitat a Figueres‐Vilafant

‐

27 CODIM Ja està recollit en el punt 4.4.3. punt 45 ‐

28
Redacció del nou POUM: es demana total consens, per tal d'evitar 

confrontacions.
Ja esta recollit en el PAM  en el punt 4.3.7. punt 95 i 96. ‐

29
Es critica el primer plà de cruïlles, i es demana que el segon es 

realitzi amb més garanties constructives (garantia d'obra, etc…)

En accessibilitat ja està previst en el punt 4.2.1.1. de 

Cruïlles, places i carrers, en el punt 1. En el plec de clàusules 

dels contractes, ja es preveuen garanties.

‐

30

Es considera que el Pla de Voreres ha estat un "fiasco". Entre els 

molts problemes, es critica que en moltes d'elles, quan hi ha 

humitat, és molt fàcil patinar‐hi.

En accessibilitat ja està previst en el punt 4.2.1.1. de 

Cruïlles, places i carrers, en el punt 3. 
‐

31

No es considera l'opció de construir l'Arxiu Municipal en la Plaça 

Catalunya, ja que es considera un dels pocs espais públics amb 

jocs infantils que hi ha al Centre de la Ciutat i amb gran nombre 

d'usuaris també entre la gent gran.

Ja recollit en el punt 4.2.1.1. punt 5.b) ‐

32
Se'ns posa de manifest que moltes vegades l'Administració no 

dóna resposta a les instàncies presentades pels ciutadans.

Ja està recollint en el PAM en el PUNT 4.5.1.10. sobre 

"Reducció dels terminis de tramitació i resposta". A més, 

aquest punt estarà inclós dins del codi ètic que s'aprovarà 

properament.

‐

33
Creació de Protecció Civil, amb les infraestructures adequades i 

amb la integració de la societat civil.
Ja està recollida al PAM al punt  4.3.2. punt 32. ‐

34 Implantació del MIEM
Ja comentat en el punt número 6 de l'apartat relatiu a 

Entitats de Joventut i Esports
‐



28 
 

 

 

 

 

35
Se'ns fa notar que els barris estan orfes d'informació relativa a lo 

que succeeix al Centre de la Ciutat

Ja comentat en els punts números 1 i 3 de l'apartat relatiu a 

Entitats Culturals
‐

36 Tenir la presència promesa en les comissions de participació. JA RECOLLIT EN EL PAM en els punt 4.5.5. i en el punt 4.3.7. ‐

37

Que hi hagin carregadors elèctrics de bateries per a cotxes i motos 

en les vies públiques i no només dins d'alguns pàrkings de 

pagament.

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.4.1. punt 6. ‐

38

Es demana que es pugui visualitzar a través de la web municipal, 

de les convocatòries de les comissions de govern amb la 

publicació de les actes, per així fer‐ho més transparent i 

participatiu per a la ciutadania.

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.5.5. relatiu a "avanç 

en l'àmbit de la participació ciutadana"

"Periódicament es publicaran través de la web municipal, les actes relatives a les 

comissions de govern"

39
Realitzar amb l'ajuda de l'Administració, un projecte d'integració 

per als nous ciutadans

JA RECOLLIT EN EL PAM en el punt 4.3.4. en el seu punt 51 " 

Desenvolupar accions d'acollida per a persones i families 

nouvingudes, i assessorament per mitjà de mediació 

cultural"

‐

40 Adequació dels Aparcaments dissuassoris

Ja recollit en el punt 4.1.4.4. punt 107 relatiu a la 

pavimentació i seguretat de l'aparcament dissuassori de la 

carretera de Llançà

‐
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e) ENTITATS CULTURALS: 

En aquest punt, tot i que puguin semblar poques les propostes de les entitats culturals, cal destacar que la majoria d’elles van manifestar que la crisis que 

global que ens afecta a tots, i molt especialment al món de la Cultura, fa que la majoria de propostes i peticions es refereixin a qüestions econòmiques que 

els  garanteixin  la  seva  substistència.  També,  en  alguns  casos,  es  va  fer  notar  la manca  d’espais  disponbiles,  així  com  temàtiques  tan  variades  com  la 

necessitat de recolzar el 25è anniversari de la “CASA DE ANDALUCÍA” o fins i tot, la re‐ubicació d’algun peça escultòrica. 

 

PROPOSTA ENTITATS RESPOSTA GOVERN DE LA CIUTAT REDACTAT QUE ES PROPOSA

1

Se'ns fa notar que en relació a l’agenda cultural de Figueres, que 

aquesta no ha funcionat mai. La comunicació dels actes culturals 

no acaba d'arribar al ciutadà, i per això es proposa la instauració 

d'una  cartellera efectiva, com la que hi podria haver pels 

autobusos.

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.5.6. o en el PUNT 

4.5.8.

"Impulsarem la implantació d'una cartellera municipal, tant per mitjans telemàtics com 

materials, per tal d'anunciar la oferta cultural existent a la ciutat".

2

Per tal de reduir despeses innecessàries, se'ns demana eliminar 

els tarjetons en format paper ja que la gran majoria d'entitats 

està habituat el format electrònic (Hi ha alguna excepció, com 

ara la Bibilioteca Municipal i el Casino Menestral, que per raons 

òbvies, prefereixen tarjetons en format paper).

S'INCLOURÀ EN EL PAM EN EL PUNT 4.5.8. relatiu a 

"COMUNICACIÓ".

"Potenciarem la progressiva eliminació del paper en la convocatòria d'actes 

municipals, afavorint la convocatòria a través de mitjans electrònics"

3

Se'ns fa notar, també en quan a les programacions moltes 

vegades es solapen actes. Es demana fer una agenda cultural 

avançada o electrónica (i una major coordinació en quan a la 

programació d'actes)

JA ESTÀ RECOLLIDA EN EL PAM una iniciativa similar en el 

punt 4.3.6. punt 85. Però el Govern opta per aprofundir‐hi.

"Potenciar i ordenar els canals d'interacció real efectiva entre l'Ajuntament i les 

diferents entitats, associacions i agents culturals, i en especial en la coordinació de la 

celebració dels diferents actes culturals a celebrar a la ciutat per afavorir la màxima 

concurrència al mateixos".
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4.2‐ Aportacions particulars a travès de la pàgina web 

 

Tal  i  com  ja  s’ha  apuntat  anteriorment,  l’equip de Govern,  amb  la  finalitat de promoure  la 

implicació  en  aquest  procés participatiu de  debat  del  PAM,  del màxim nombre possible  de 

persones, ha posat a disposició de la ciutadania, d’un link a la pàgina web de de l’ajuntament 

de  figueres   “ www.figueres.cat ” el qual  facilita  l’accès  immediat tant al document del PAM 

(en format pdf), com a un espai on tothom hi pot dir la seva. 

En aquest marc, cal destacar que, en termes resumits, s’ha fet les següents aportacions: 

‐ Cal mantenir les voreres 

‐ Hi ha asfaltatges de carrers de la ciutat en mal estat. 

‐ Cal  adoptar mesures  excepcionals  a  l’entorn  dels  problemes  socials  provinents  de 

problemes hipotecaris. 

‐ Manteniment de la via pública. 
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4.3‐ Aportacions dels Grups Municipals 

 

Com no podia ser d’una altra  forma, el PAM també ha estat discutit amb els diferents grups 

que  tenen  representació  a  l’Ajuntament  de  Figueres,  ja que  l’equip de Govern  vol  tenir  en 

compte  totes  les aportacions  i punts de vista de  tots els  integrants del Consistori Municipal, 

representants del poble Figuerenc. 

Les aportacions i consideracions fetes pels diferents Grups Municipals han estat les següents: 

 

a) Grup municipal del Partit popular 

1. Ciutat creativa i d’oportunitats 

1.1 Una ciutat en xarxa 

Disconformitat amb el  model ferroviari de la ciutat: no contemplen la possibilitat de culminar 

el model  ferroviari  de  la  ciutat    amb  la  construcció  de  la  ronda  nord,  sinó    únicament    el 

manteniment de l’Estació de tren convencional  al Centre i soterrament de les vies existents 

En conseqüència  tampoc contemplen  la possibilitat de convertir  la nova estació de Figueres‐

Vilafant  com  a  veritable  estació  intermodal,  amb  la  generació  d’un  nou  edifici  d’estació 

ferroviària i la reconversió de l’actual nova estació com a estació d’autobusos 

1.2 Una ciutat capdavantera 

Conformitat amb  les actuacions, amb algun dubte  respecte  la possibilitat de  finançament de 

les mateixes en el moment actual. 

 

1. Una ciutat ben equipada 

2. Oposició a l’impuls de l’Escola de dansa i la residencia d’estudiants “Angel Corella”. 

3. Manifesten la no necessitat d’adequació d’una sala de petit format al teatre “el Jardí” 

(tercera fase del projecte d’adequació del Teatre, ja que es disposa d’altres sales. 

4. Manifesten la prioritat de reforma del Casino Menestral. 
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5. Oposició a realitzar l’equipament esportiu de la Plaça de Braus per mitjà d’una 

concessió administrativa d’obra i servei. 

6. Oposició a la construcció de sala de tir amb arc a l’Estadi municipal 

7. Oposició a instal.lar un centre d’activitats de lleure per a joves i horts urbans a la finca 

de l’antic Ramon Reig. 

8. Oposició a la realització del Parc de les confessions i ampliació del cementiri de 

Figueres. 

9. Oposicióa la posada en funcionament de les oficines del Consorci de Benestar social de 

l’Alt Empordà al carrer Sant Pau, pel cost de la seva adequació. 

 

1.3  Una ciutat modernitzada 

 Respecte les Infraestructures  

10. Prioritat en el projecte de millora de la C‐260 al seu pas per Vilatenim. 

11. Oposició a impulsar el projecte  constructiu del Túnel sota el Castell de Sant Ferran. 

12. Respecte el model ferroviari de la ciutat s’aposta pel soterrament de l’estació i les vies 

al centre de la ciutat, davant l’opció de Ronda nord ferroviària. 

13. Prioritat en acabar la renovació de l aportada d’aigües des del pantà de Boadella fins 

l’Estació de tractament d’aigües potables. 

14. Prioritat en la renovació de 15  km de xarxa de clavegueram i de subministrament 

d’aigua potable a la ciutat, eliminant tots els tubs de fibrociment 

15. Prioritat en l’eliminació de les escomeses de plom de la xarxa de subministrament 

d’aigua potable de la ciutat 

Respecte el Pla d’aparcaments 

16. Prioritat en la  millora de la pavimentació i seguretat a l’aparcament dissuasori de la 

carretera de Llançà 

17. Prioritat en desenvolupar un projecte de senyalització de l’oferta d’aparcament 

unificada a les entrades de la ciutat 

18. No es necessària l’ampliació de l’aparcament de Plaça Catalunya o de l’aparcament del 

Garrigal per l’entrada en funcionament del pàrquing del Passeig nou 

19. Respecte l’aparcament  en superfície, manifesten l’oposició a la creació de zones 

vermelles i la necessitat d’abaratiment del preu de la zona blava. Per tant, conformitat 

amb la creació de zona verda i l’ampliació  de zona blava 
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20. Prioritat en la implantació d’una microplataforma logística al servei del centre de la 

ciutat, amb vehicles de repartiment elèctrics 

 

Respecte el Pla de rondes 

21. Oposicio´a l’impuls de la construcció de túnel sota el Castell de Sant Ferran 

 

2. Ciutat dels detalls. Espai públic 

 

22. Respecte  la realització d’un segon Pla de cruïlles, es manifesta la disconformitat en 

relació a com s’efectuà el primer i la necessitat d’intensificar o de que es visualitzi l’ 

impacte del Pla de voreres i l’asfaltatge de carrers 

23. Prioritat en la rehabilitació de la coberta de la Plaça del Gra 

24. Es manifesta la disconformitat respecte l’excel∙lència en la neteja de places i carrers i la 

necessitat d’aconseguir‐la intensificant la lluita contra l’incivisme i la sanció de 

l’incompliment de les ordenances 

25. Conformitat respecte tota la resta d’actuacions d’aquest àmbit 

 

1. La ciutat de les persones 

 

26. Conformitat respecte totes les actuacions previstes en matèria d’educació, de 

seguretat ciutadana, d’esports, de benestar social, família, immigració i salut i d’acció 

cívica, drets civils i joventut, i de cultura. També respecte els barris i el moviment 

veïnal 

27. Manifesten la impossibilitat de realitzar l’àmbit d’assolir barris amb bons habitatges, 

per la impossibilitat de finançament 

 

3. Ciutat verda i sostenible 

28. Manifesten la conformitat de les actuacions encaminades a  assolir la mobilitat 

sostenible però posen de manifest la incapacitat de finançament de les mateixes 

4. Per una administració més austera, eficient i propera 

29. Manifesten un total conformitat amb  les actuacions plantejades 
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b) Grup municipal de ICV‐Els Verds 

1. Ciutat creativa i d’oportunitats 

1.1 Una ciutat en xarxa 

30. Disconformitat amb el  model ferroviari de la ciutat: no contemplen la possibilitat de 

culminar el model ferroviari de la ciutat  amb la construcció de la ronda nord, sinó  

únicament  el manteniment de l’Estació de tren convencional  al Centre i soterrament 

de les vies existents 

Respecte  la  possibilitat  de  convertir  la  nova  estació  de  Figueres‐Vilafant  com  a  veritable 

estació  intermodal, amb  la generació d’un nou edifici d’estació ferroviària  i  la reconversió de 

l’actual nova estació com a estació d’autobusos, exposen la necessitat de saber els costos i la 

viabilitat del projecte per acceptar‐ho. 

2.Exposen la necessitat de reintroducció de l’Escola taller com a eina de formació i inserció  al 

món laboral 

1.2 Una ciutat ben equipada 

1. Disconformitat  amb  la  posada  a  disposició  dels  terrenys  de  l’antiga  presó  per  tal  que  la 

Generalitat construeixi el nou Carme Guasch. Preferencia per ubicar‐hi un hotel d’entitats  

2.Disconfomritat  amb  el    recolzament  a  iniciatives  privades  interessades  en  obrir  un  nou 

equipament  educatiu  o  formatiu  a  la  ciutat,  mitjançant  la  cessió  de  terrenys  públics  a 

empreses privades: Escola Montessori i Escola de dansa i residència d’estudiants Angel Corella. 

3.  Necessitat  d’aprovar  un  Pla  d’usos  i  viabilitat  per  a  completar  la  primera  fase  de 

Rehabilitació del Convent dels Caputxins i la projecció d’una segona fase  

4.Completar l’adequació  del Teatre Jardí  per mancances de seguretat  i d’altres deficiències   

5.Oposició absoluta a la realització del Museu d’història militar de Catalunya al Castell de Sant 

Ferran 6. Oposició a desenvolupar l’equipament esportiu de la Plaça de Braus  

7.Oposició al Projecte ciutat del cavall:equipaments destinats a  l’equitació al Castell de Sant 

Ferran 

8.Oposició a la Sala de tir amb arc a l’Estadi Municipal 
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9.Respecte  al  centre  de  formació  i  promoció  de  la  ciutat  al  Recinte  firal,  manifesten 

disconformitat  amb  condicions,  i  oposició  a  la  concessió  administrativa  per  ala  realització 

d’hotel pàrking i centre de convencions en el mateix. 

10. Oposició  a la solució de millora la circumval∙lació de l’àrea urbana de Figueres  si es amb el  

desdoblament de la carretera N2 i d ela variant de Borrassà a Ordis 

11.Oposició al projecte de construcció d’un túnel sota el castell de sant Ferran. En consonància 

amb un Projecte de mobilitat mitjançant   el que no sigui necessari  la Construcció de  la ronda 

nord. Oposició a la redacció de Pla parcial de la Ronda nord 

12. El model ferroviari de la ciutat ha de ser mitjançant el soterrament de l’estació i les vies de 

la ciutat, no la ronda nord ferroviària 

13. Respecte el Pla d’aparcaments  en superfície, oposició a la zona vermella de pagament 

14.Oposició a l’ampliació del aparcaments soterranis al centre: Plaça Catalunya i Garrigal 

15. Respecte les ARES manifesten la necessitat de fer una revisió de les mateix, ates que estem 

en un context diferent de fa cinc anys 

 

2  CIUTAT DELS DETALLS. ESPAI PÚBLIC 

 

16. Respecte  la  remodelació de  la Plaça Catalunya disconformitat    respecte  la ubicació en  la 

mateixa de la segona Biblioteca de Figueres per massa proximitat amb l’existent  i l’ampliació 

de l’aparcament soterrani 

Manca  d’excel∙lència  en  la  neteja  de  carrers  i  places,  necessitat  d’augmentar  el  pressupost 

destinat a neteja viària. 
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c) Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ens posa de manifest que troba a faltar un 

Pla d'Inversió Municipal plurianual on es detallin els pressupostos previstos per a la realització 

de les activitats previstes. 

 

1. Ciutat creativa i d’oportunitats 

1.1 Una ciutat en xarxa 

 

1. Es demana que hi hagi un pronunciament clar i inequívoc sobre la necessitat de mantenir 

l'estació de tren convencional al centre de la ciutat i amb les vies soterrades, tal i com en el seu 

moment es va aprovar al Ple de l'Ajuntament. 

2. Es demana que s'hi reflecteixi la necessitat de mantenir l'estació de busos al centre de la 

ciutat  

3. Es manifesta la necessitat de recollir mesures de promoció turística, econòmica i de 

formació que donin resposta a les necessitats de la ciutat 

 

d) Regidor no adscrit d’AMC 

1. Ciutat de les Persones 

1.1 Seguretat Ciutadana 

1.Exposen la necessitat de descentralitzar la Guàrdia Urbana de Figueres mitjançant la creació 

d’una caserna a la Zona Oest de la ciutat (Culubret, Vivendes Sindicals, Món Millor, Sant Joan, 

Juncària  –  Parc Bosc, Vivendes  del  Parc  i  Parc  Sol),  lo que  comportaria un  increment de  la 

sensació de seguretat en aquesta part de Figueres alhora que aproparia la Guàrdia Urbana a la 

realitat social de la ciutat. 

1.2 Esports 

1.Consideren oportú que l’Ajuntament de Figueres organitzi Firaesport, la mostra professional 

de  l’Alt Empordà dedicada  íntegrament a  l’esport, amb  la voluntat de convertir‐la en un gran 

parc esportiu, tant per a professionals com des del punt de vista social.  
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5‐Indicadors de grau de compliment 

A  tot el PAM  s’estableix uns  indicadors que marcaran el grau de  compliment d’execució de 

cadascuna de les accions. 

Els indicadors s’aniran avaluan amb periodicitat anual i aniran en termes percentuals. 
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6‐Devolució 

 

El  present  procés  participatiu  promogut  per  l’Ajuntament  de  Figueres,  i  que  ha  estat 

desenvolupat amb  la  inestimable col.laboració de tots els agents  intervinents, bàsicament  les 

entitats  de  diferent  caire,  associacions  de  veïns,  partits  polítics  i  ciutadans  anònims,  inclou 

mecanismes mitjançant els quals fer la devolució als citats agents intervinents. 

Com no podía  ser d’altre manera,  i en atenció a  la  seva  implicació en el present procés de 

discussió  del  PAM,  les  entitats  i  associacions  que  han  participat  activament  de  la mateixa, 

rebran com a  retorn, no només el document definitiu d’aquest programa d’Acció Municipal, 

sinó  també,  una  resposta  sobre  el  contingut  de  la  seva  proposta,  amb  una motivació  que 

contingui el per què s’ha estimat/desestimat la mateixa. 

Respecte als ciutadans  i  les ciutadanes que han participat a títol  individual en aquest procés, 

bé sigui per internet o bé mitjançant la presentació d’una instància, en tots els casos es preveu 

fer‐los arribar una versió sintètica de la Memòria Participativa i de les aportacions generades a 

través d’aquest procés, així com una versió del redactat definitiu del PAM, un cop hagi estat 

aprovat pel Ple Municipal. 

En el cas del Consell de Ciutat, es traslladarà a cadascun dels seus membres, i després del Ple 

Municipal,  el  document  de  PAM  definitiu,  indicant  quines  han  estat  les  aportacions 

incorporades. 

En quan als grups municipals, tot i que el retorn ja s’ha anat fent en les diferents reunions amb 

ells mantingudes, seran puntual i formalment informats sobre el document definitiu del PAM, 

el qual haurà de passar per la Comissió informativa i finalment pel Plenari Municipal. 

Finalment,  es  preveu  incloure  en  el  web  municipal,  la  direcció  de  la  qual  repetim 

(www.figueres.cat),  la  informació de tot el procés, desde  l’aprovació  inicial a  la definitiva del 

PAM, per tal que pugui ser consultada per qualsevol ciutadà o ciutadana, així com traslladar als 

mitjans de comunicació  la  informació més destacada de tot el procés, a fi que el mateix sigui 

conegut pel conjunt de la població de Figueres. 
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7‐Conclusions 

 

La  ciutat  de  Figueres,  amb  el  procés  participatiu  d’aprovació  del  PAM,  ha  donat  un  pas 

endavant en l’aprofundiment i desenvolupament democràtic de la ciutat en complicitat amb el 

moviment associatiu, polític, així com amb els figuerencs i les figuerenques. 

Després de les eleccions municipals de maig de 2011, el govern de la ciutat aposta per què la 

participació  ciutadana  sigui un del eixos principals de  la política municipal per  fer  realitat  la 

Democràcia Participativa a  la nostra ciutat de manera que  impliquin molt més els ciutadans  i 

ciutadanes, tot potenciant la societat civil organitzada en les diverses entitats. 

Aquest fonaments han posat les bases polítiques per a que l’equip de govern decidís impulsar 

un ampli procés, dirigit a  tots els ciutadans  i ciutadanes de Figueres encaminat a marcar els 

eixos estratègics de l’acció de govern per al mandat 2011‐2015. 

Com a  resultat  tenim un procés participatiu  innovador per a  l’elaboració del PAM de  ciutat 

amb la implicació de les entitats i de la ciutadania tal com es detalla en la present memoria 

La inversió en temps, els esforços dedicats i la participació real de la ciutadania ha donat pas a 

uns  resultats  que  evidencien  que  davant  de  propostes  innovadores,  d’un  treball  ben 

programat  i  de  criteris  polítics  ben  definits  la  participació  ciutadana  és  el millor  camí  per 

generar complicitats i consensuar polítiques actives que afecten a la totalitat de la ciutat. 

Les conclusions a les que hem arribat i les implantacions de les polítiques i les accions que se'n 

deriven incorporaran mecanismes de seguiment que permeti anar revisant el PAM resultant i 

corregint entre tots i totes les seves prioritats d’actuació. 

Amb  tot aquest procés hem passat d’una  concepció  formal de participació  ciutadana a una 

concepció  estratègica.  Junts  seguirem  avançant  en  un municipi  que  deixa  enrera  generar 

polítiques i serveis per als ciutadans i ciutadanes, per fer‐ho conjuntament amb ells. 

 

Aquest és el nostre compromís de govern, i aquesta memòria ha estat el resultat. 
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