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PRIORITAT 1 
NECESSITAT 
DETECTADA 

PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

• Inseguretat • Pla Director de Seguretat 
Integral. 

• Policia de barri. 

• Instal·lació de càmeres a 
tots els accessos de la 
ciutat i en llocs de gran 
afluència de vianants. 

• Augment de la plantilla de 
la Guàrdia Urbana. 

Guàrdia Urbana 
(GU) 

 Les iniciatives que es plantegen tenen a veure amb les 
prioritats de la policia municipal i les possibilitats 
pressupostàries: dependrà dels mitjans i recursos que 
s’hi vulgui destinar. 
Recentment, s’ha ascendit a 7 caporals. I 7 nous agents 
aniran a l’escola de policia el gener de 2022. Al llarg del 
2022, 7 nous agents més aniran a l’escola de policia i 
s’incorporaran al cos posteriorment. Llavors, gairebé 
estarem als 81 agents (cap a finals de mandat 
aproximadament). Per plantejar-nos tenir policia de 
barri, caldria tenir almenys aquests 81 policies.   

• Percepció 
d’inseguretat: 
violència, tràfic de 
drogues a la via 
pública (C/ Tapis, 
2n tram), cases de 
prostitució, cases 
ocupades. 

• Més presència i vigilància 
visible i constant. 

• Projecte i campanya a les 
escoles i centres cívics. [*] 

• Fer comunitat. 

• Càmeres als semàfors. 
Guàrdia Urbana 

Serveis Comunitaris 

 Guàrdia Urbana:  

• Disposem d’uns recursos humans, si son a un lloc, no 
son a l’altre. Priorització. Es va a les escoles del 
municipi a fer campanya. 

• Sobre les càmeres: és impossible tècnicament posar 
una càmera a cada semàfor. 

–––– 
[*] Pel que fa a tallers i campanya a les escoles en tema 
de drogues:  

• Des de fa 7 anys es porta a terme el programa 
“Sigues tu”, eines i actius per a la salut, subvencionat 
i desenvolupat pel Dipsalut. Programa que promou 
estils de vida saludables i respectuosos amb l’entorn 
a partir del treball de les habilitats per a la vida i el 
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sentit de coherència. Es treballa conjuntament amb 
l’escola i dins el temari escolar, també es fa treball 
amb les famílies. Enguany, hi participen 7 escoles 
d’infantil i primària, 2 instituts, Escola d’Adults i PTT 
amb un total de 3.495 alumnes. 

• Des de fa 7 anys, es porten a terme tallers 
d’educació per a la salut, a càrrec de Creu Roja 
Joventut. Son tallers d’una hora i mitja sobre 
alimentació, salut sexual, drogues, perspectiva de 
gènere i feminismes.  
Tots aquests tallers i projectes es realitzen a petició 
de les escoles i instituts, i moltes vegades es fa difícil 
que hi participin. Caldria un projecte comú amb les 
escoles i els instituts. 

• El programa SMEASA és un conveni signat amb el 
Consell Comarcal, el Departament d’Interior de la 
Generalitat, amb col·laboració de la GU i els Serveis 
socials. Es tracta d’oferir tallers educatius a menors 
que han consumit a la via pública i se’ls dona l’opció 
de realitzar aquests tallers conjuntament amb les 
famílies a canvi de no satisfer econòmicament la 
multa o infracció administrativa. Aquest projecte fa 
11 anys que està implantat a Figueres. 

• Hi ha 2 educadores socials que treballen 
exclusivament als instituts amb els joves.  

• Programa VIP (“Vine i parlem”): projecte que fa 5 
anys que es porta a terme amb una subvenció de 
Dipsalut, dins del programa Benestar i Comunitat, 
Treball individual i terapèutic, i amb les famílies de 
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joves que tenen problemes en l’etapa de 
l’adolescència. Acompanyament terapèutic per tal 
d’abordar les dificultats pròpies de l’etapa 
adolescent.  

• Una proposta també podria ser la de desenvolupar 
projectes i accions en festes i concerts que es porten 
a terme a la ciutat. Campanyes de beure amb 
responsabilitat i mesura, i consum de drogues. Per 
exemple: durant les Fires i Festes en les barraques, 
durant el festival Acústica, posar un punt 
d’informació i sensibilització. 

• Venda i consum de 
drogues i alcohol a 
diferents punts de 
la ciutat en ple dia 
(C/ Núria, Pl. Joan 
Tutau, C/ Llançà) 

• Augmentar la vigilància i 
fer-la més efectiva.  

• En el cas de reincidència, 
tasques comunitàries. 

• Incrementar els tallers 
ocupacionals per tal que 
no estiguin al carrer.  

GU 

 Es coordina amb Mossos d’Esquadra. 

 

• Vandalisme 
detectat a la pista 
de bàsquet i la Pl. 
Bartomeu Massot, 
que s’han anat 
degenerant. Hi ha 
molt vandalisme 
que se sent 
“immune” i genera 
brutícia, pintades, 
es fa malbé el 

• Més vigilància per part 
municipal i, en qualsevol 
cas, no passar de llarg. 

• Demandar als instituts 
neteges col·lectives de 
forma voluntària al 
voltant de Figueres i que 
l’Ajuntament ho lideri 
(aprenentatge i servei).  

GU 

Educació 

 GU: 
Vigilància: No es passa de llarg, s’identifica i se sanciona 
quan es detecta. 

Educació:  
Sobre “Demandar als instituts neteges col·lectives de 
forma voluntària al voltant de Figueres i que 
l’Ajuntament ho lideri (aprenentatge i servei)”: El Servei 
Comunitari és una assignatura de 3r d’ESO. S’ha de fer 
vinculat i coordinat amb una empresa. Es pot proposar 
amb la Brigada o empresa de neteja. I que l’institut hi 
col·labori. Els darrers mesos ha estat complicat 
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mobiliari urbà i es 
“trapichea”.  

d’executar per les restriccions imposades amb motiu de 
la COVID-19. 
Els propers mesos es rellançarà la campanya de civisme 
de l’any passat, i es farà una bustiada a tota la ciutat per 
informar de les ordenances actuals sobre residus i 
sorolls, les bonificacions si es va a la deixalleria, entre 
d’altres. 

• Manca de més 
punts de recollida 
d’escombraries i 
papereres. 

• Posar més contenidors, 
especialment els de 
reciclatge (cartró, vidre, 
plàstic). 

• Posar més papereres. 

Educació 

 El Consell d’Infants va fer demanda de posar papereres i 
fer recull d’on en calien més. S’està preparant aquesta 
adquisició de papereres. 

• Neteja als parcs: 
molta brutícia i 
sense lloc per 
seure, amb arbres 
sense podar any 
rere any (branques 
que toquen 
balconades i mig 
caigudes).  

• Parcs interiors que siguin 
d’utilitat. 

• Visualment, activitats-
concursos amb grafiters. 

• Embellir aquestes places 
perquè siguin un lloc de 
trobada per a gent gran 
que no pot sortir gaire de 
casa, també mares amb 
nens. 

• Controlar els excrements 
(tancaments amb tanques 
de fusta). 

Educació 
Parcs i jardins 

 Joventut: Respecte les activitats-concursos amb grafiters 
(verd): sovint l’únic problema és la propietat de la part 
sobre la qual fer l’acció. Estan preparant un “mapa” dels 
llocs on es podrien fer els grafits. 
Incrementar la poda dels arbres en aquests parcs 
interiors.  
Treballar amb l’Institut Cendrassos i Escolàpies per 
conscienciar als estudiants perquè no tiren deixalles ni 
facin botellots quan surten a l’hora del pati en les places 
interiors de Ramon Canet, Bartomeu Massot i Paula 
Montal. 
Els tancaments no solucionen els excrements en els 
parcs públics. S’ha de fer conscienciació als ciutadans 
perquè portin els gossos als pipicans del Parc Bosc i Parc 
de les Aigües i que recullin els excrements.  
Per a la neteja, hi haurà noves adquisicions de 
maquinària, previstes per al gener de 2022 (inversió més 



   

 
SESSIÓ DE RETORN DE LA PROVA PILOT DELS CONSELLS DE DISTRICTE DE FIGUERES 

DISTRICTE 2 
31 de maig de 2021 | Escola Parc de les Aigües (Sant Pere de Rodes, 2) 

 

 5 

de 2 milions d’euros, 4 màquines escombradores, 
contractació de 20 persones...). 
Existeix l’App Figueres Millora, que és gratuïta i funciona 
molt bé. Serveix per fer arribar incidències de diversos 
tipus (via pública, neteja viària, parcs i jardins, 
enllumenat públic, senyalització viària, control plagues i 
fauna) al departament corresponent de l’Ajuntament per 
tal que les solucioni el més aviat possible. 

• Transport sanitari: 
valorar com 
millorar la parada 
quan es fan 
domicilis als malalts 
amb diàlisi (40 
persones en fan 
diàriament). 

• Girar el sentit del C/ 
Glòria Compte. “Fa anys 
que esperem resposta”. 

Mobilitat 

 GU: La resposta ja se’ls va donar per instància. 
El bus descarrega a la dreta i la via no està preparada, 
perquè les ambulàncies i diàlisis descarreguen a 
l’esquerra. S’ha de poder carregar els malalts des del 
cantó de l’hospital.  
Malgrat que ja s’ha valorat en diverses ocasions i no s’ha 
trobat una solució, ja que és un assumpte de molt 
complicada solució perquè no es pot incrementar la 
circulació al carrer Joaquim Cusí (veïns, bus, institut, 
ambulància...), s’hi tornarà a treballar. 

• Manca la 
instal·lació d’una 
barana a l’escala 
situada entre el Pg. 
John Lennon i la 
carretera de Llançà, 
i també una rampa 
en dos trams per 
pujar amb cadires 
de rodes, cotxets de 
criatura, maletes, 

• Dur a terme aquestes 
instal·lacions per 
respondre a una 
necessitat que fa molts 
anys que està pendent. 

Manteniment Via 
Pública 

 La Brigada executarà la pavimentació de la vorera 
perimetral a la Pl. El·líptica (Pla voreres). La vorera ha 
estat feta per la brigada a l’agost de 2021.  
Es col·locarà la barana a partir del croquis de l’arquitecta 
d’Espai Públic. No s’ha fet fins ara per falta de serraller 
(l’oficial fa dos anys que va plegar i el peó s’ha jubilat). 
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etc. 
 

• Manca d’un local 
apte per realitzar 
les activitats socials 
(gimnàstica, 
aniversaris gent del 
barri, etc.) del 
centre cívic de 
l’Associació de 
l’Eixample (C/ 
Narcís Soler). 

• Reubicar els llibres vells 
que ara omplen i ocupen 
completament el local. 

Acció cívica 

 Es tracta d'un centre social municipal que no disposa de 
molts espais per fer ac tivitats i que la sala és polivalent. 
Des de l'Ajuntament (des del nostre servei) varen 
potenciar el Projecte de Taberna Librària, que dona 
cabuda a una en titat (la majoria son membres de 
l’associació́) per tal de reu litzar llibres de 2a mà. No és 
que al local hi hagi llibres vells que fan que no es pugui 
fer ac tivitats, sinó que es tracta d'un espai-llibreria on es 
dinamitzen ac tivitats i que resta obert durant 2-3 dies a 
la setmana (xerrades, etc.) i que ha dignificat molt el 
centre.  

El Districte està ben dotat. Entre d’altres, es disposa del 
Molí de l’Anguila, que compta amb 2 espais grans i ben 
equipats i que es pot demanar (mitjançant instància) per 
part de les associacions i veïns per fer-hi activitats 
(gimnàstica, festes, reunions, etc.). 
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PRIORITAT 2 
NECESSITAT 
DETECTADA 

PROPOSTA DE MILLORA ÀREA 
COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

• Mancances en la 
neteja de carrers i 
de contenidors 
(sempre son plens). 
A totes hores, es 
deixen estris a tot 
arreu i fora dels 
contenidors, i hi ha 
excrements de 
gossos i coloms. 

•  Aplicar la normativa vigent 
(multes, sancions), que per 
alguna cosa hi és, i netejar 
més sovint i/o extermini de 
coloms. 

Medi 
Ambient/ 
Guàrdia 
Urbana 

 La neteja viària de la ciutat ha de fer un salt en qualitat i 
millora amb la municipalització del servei i la inversió en 
maquinària que ha fet l’Ajuntament i que s’adjudicarà en 
les properes setmanes. El mateix passa amb la recollida de 
residus. Actualment, s’està definint el nou servei de 
recollida de residus per ser més eficient i incrementar el 
percentatge de recollida selectiva. Pel que fa als 
excrements de gossos i coloms, ara mateix no es disposen 
de les informadores cíviques i ambientals que feien una 
tasca molt valuosa de conscienciació. 
A la sessió es comenta que si algú veu alguna persona 
alimentant coloms, que truquin a la GU (Urbanisme, GU i 
Medi Ambient se n’encarreguen). Actualment, s’està 
utilitzant pinso anticonceptiu per als coloms, per tal d’evitar 
la seva reproducció.  

• Manca de 
manteniment al 
barri: manca de 
recollida orgànica i 
no disposar de 
contenidors per 
orgànica particular. 

• Avançar en el reciclatge. 

• Treure contenidors: porta a 
porta. 

• Afegir brossa orgànica. 

• Presència d’agents cívics. 

Medi 
Ambient 

 La recollida selectiva de la fracció orgànica domiciliària està 
prevista en el nou servei de recollida de residus.  

• Manca de 
manteniment net i 
ordenat de l’espai 

• Senyalitzar l’espai amb 
explicacions / possibles 
sancions de l’ús indegut 

Serveis 
Urbans 

 La neteja dels contenidors i del seu entorn experimentarà 
una gran millora amb el nou servei de recollida de residus i 
de neteja viària.  
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d’escombraries i les 
voreres i carreteres 
on s’ubiquen (ex: C/ 
Sardana, Tapis, 
Vilabertran, etc.) 

(instal·lar càmeres, eines 
preventives...). 

• Instaurar torns d’agents 
cívics que vetllin pel bon ús 
de l’espai i eduquin la 
població. 

• Millora i 
manteniment de les 
zones verdes del 
barri, amb més 
respecte al Parc de 
les Aigües. 

• Bona planificació i innovació 
del Parc de jardins de 
l’Ajuntament: tècnics i 
operaris, materials de 
treball. Plantes autòctones 
que contribueixen a 
l’oxigenació de l’ambient. 

Parcs i 
jardins 

 Remodelació i reforma del espais verds de la ciutat amb 
projectes de millora. Pla d’usos del Parc de les Aigües. 
Avantprojecte de reforma de l’espai verd del Parc de les 
Aigües. 

• Manca de poda 
d’arbres: plaça del 
C/ Juli Garreta (han 
agafat molta alçada 
i densitat). 

• Realitzar poda cada dos 
anys i un manteniment de 
les places. 

Parcs i 
Jardins 

 Incrementar la poda d’aquestes places i rebaixar la capçada 
dels arbres. 

• Manca una 
paperera davant 
dels números 20-22 
del C/ Agapit 
Torrent (Eixample). 

• Tornar-la a col·locar al seu 
lloc, on ja hi era. 

Serveis 
Urbans 

 Les papereres es col·loquen associades als passos de 
vianants i davant de centres de gran concurrència. 
La seva col·locació no ha d’impedir l’accessibilitat de 
vianants. 
L’Ajuntament paga pel manteniment i recollida de cada 
paperera. Cal una bona distribució d’aquestes per 
minimitzar-ne el cost del servei. Es va col·locar una 
paperera al final del carrer Agapit Torrent amb Compositor 
Serra, al costat del pas de vianants. 

• Problema de la 
gossera: 

• Podar quan toqui els arbres. 

• Acabar la proposta de 

Medi 
Ambient 

 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té el projecte d’obrir 
un centre d’atenció als animals a Pedret i Marzà. De 
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mediambiental i 
jurídic. 

projecte fet per a la gossera 
(Pedret i Marzà). 

moment però encara no han licitat les obres.  

• Incivisme. • Educació i formació als 
col·lectius (civisme, igualtat, 
gènere). 

• Menys campanyes, més 
fets.  

Medi 
Ambient 

 Per fomentar el civisme dels nous empadronats a la ciutat, 
hi ha un apartat sobre neteja viària, gestió de residus, 
animals de companyia en les sessions d’acollida que es fan 
periòdicament.  

• Problemes d’ordre 
públic, civisme i 
seguretat del C/ 
Tapis i John Lennon, 
per venda de 
drogues i 
prostitució. 

• Major vigilància policial. 

• Rehabilitació d’habitatges i 
mediació de conflictes. 

• Lloguers socials. 

• L’augment de vigilància 
policial no soluciona el 
conflicte d’arrel: cal 
desallotjar aquests espais i 
disposar d’eines per 
rehabilitar aquests 
ciutadans. 

GU 

 Es fan campanyes de manera aleatòria on tenim notícia que 
hi ha la problemàtica. 

• No es respecta la 
velocitat dels 
vehicles dins la 
ciutat. 

• Col·locar reductors de 
velocitat. GU  

Mobilitat 

 GU: caldria identificar quins llocs. 
GU: controls radar aleatoris en diferents avingudes, carrers, 
en franges horàries diürnes i nocturnes. Aquests controls ja 
han començat a tota la ciutat i estan sent molt efectius.  

• Il·luminació escassa 
al Parc de les Aigües 
i sensació de 
seguretat (sobretot, 
de nit). 

• Incrementar la il·luminació. Serveis 
Urbans 

 A finals de 2021 es començaran a veure els efectes de la 
gran inversió que es preveu en aquest àmbit. S’invertiran 
700.000 euros en llums LED (llums, caixes, cables, 
instal·lacions, etc.). Els 4 propers anys es preveu una 
inversió de 350.000 euros anual en millora de l’enllumenat. 
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PRIORITAT  3 
NECESSITAT 
DETECTADA 

PROPOSTA DE MILLORA ÀREA 
COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

• El C/ Barceloneta 
no té vorera i 
enllaça 3 escoles; 
no hi ha cap pas de 
vianants marcat. 

• Pas de vianants. 

• Posar pilones. 

GU  GU: és un carrer de vianants i no es donen les dimensions. 
Les voreres actualment han de fer 1,80 metres. En 
supòsits excepcionals, poden fer 1,50 metres. 
S’està estudiant si es pot peatonalitzar. S’hi faran controls 
de velocitat. 

• La Plaça El·líptica, 
la carretera de 
Llançà no té vorera 
(és tot terra). 

• Asfaltar aquest tram. 
Manteniment 

Via Pública 

 La Brigada executarà la pavimentació de la vorera 
perimetral a la Pl. El·líptica (Pla voreres). La vorera ha estat 
feta per la brigada a l’agost de 2021. 

• Falta de recursos 
educatius. 

• Ampliació dels cicles 
formatius i possibles graus. 

• Aprofitar les instal·lacions 
del conservatori: no 
existeix. 

• Facultat d’Enologia, 
Turisme i altres. 

Departament 
d’Educació 
(GenCat) 

 S’està fent un a l’Olivar i un a Deulofeu. 
Nou cicle formatiu de grau superior en Transport i 
Logística. 
Conveni signat amb l’institut Muntaner per pràctiques 
remunerades en cicles de formació dual. 
Es vol que Figueres sigui la capital de la formació 
professional de la demarcació de Girona. 
Respecte la Facultat, es fa un cicle a Llançà d’aquesta 
branca. No és competència de l’Ajuntament fer 
Universitat. Actualment, s’està treballant amb la UdG per 
incrementar la recerca. 

• Problema a 
l’escola: 
discriminació i 
guetos en algunes 
escoles; entrades i 

• Repartiment equitatiu 
d’infants a totes les escoles 
perquè s’evitin 
discriminacions. 

• A les entrades i sortides: 

Educació 

 S’ha fet un estudi i s’hi està treballant (passaran estudi). 
Aquest curs per primera vegada s'ha repartit a totes les 
escoles públiques i concertades tot l'alumnat detectat amb 
necessitats educatives específiques. En total son més de 
80 alumnes de P3. N'hi ha 4 a cada grup. Cal que se 
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sortides: col·lapse 
de cotxes, sobretot 
a escoles 
concertades (“La 
Salle”). 

control policial, fer més 
carrer per a vianants o 
carril bici. 

segueixi fent cada any i que passin els cursos per veure’n 
els resultats.  
 

 

• Manca de zones 
esportives al Parc 
de les Aigües i Pl. 
Lluís Companys. 

• Manca d’unió i 
corresponsabilitat 
de la comunitat. 

• Crear més espais per a la 
gent jove: pistes, bàsquet, 
futbol, skate parks. 

• Projectes més ambiciosos: 
centre cívic de districte, al 
Mas Torrent, per aglutinar 
les associacions de veïns 
incloses al districte. 

Joventut 
i Acció Cívica 

 S’està treballant en un projecte de districte jove.  
 

• Manca 
d’equipaments 
culturals i esportius 
prop del barri.  

• Renovar i millorar el Mas 
Torrent i el seu entorn. 
Creació d’un centre 
intergeneracional.  

Joventut   Hi ha un pla d’usos redactat del mandat anterior. 
Se seguirà treballant per a recuperar aquest espai i que 
estigui al servei dels veïns i ciutadans. 

• Manca potenciar el 
comerç de barri i 
agrair que hi ha 
molts comerços. 

• Cal potenciar un comerç 
que dona molta vida al 
barri i no ha tancat cap 
establiment. 

Promoció 
econòmica 

 En les campanyes de dinamització del comerç en marxa i 
previstes, s’hi inclouen els comerços del barri. S’hi farà 
una interlocució directa. 
Durant la sessió, un veí demana dinamitzar l’eix comercial 
del carrer Abdó Mundi, ple de comerços, amb propostes 
com ampliar les voreres i reduir 1 carril de circulació.  

• Cada matí i migdia 
passen els busos 
del Monturiol que 
porten els alumnes 
a l’institut pel C/ 
Agapit Torrent. 

• Que canviï la ruta i passin 
per la carretera de Llançà 
fins a la rotonda i entrin 
per la dreta, al semàfor, 
passin pels bombers i es 
col·loquin davant l’institut. 

GU 
Mobilitat 

 Amb el projecte de Camins Escolars Segurs es resoldrà el 
problema. 
La ruta passava per Agapit Torrent durant l’execució de les 
obres de Via Làctia. Quan es torni a la normalitat, tornarà 
a la ruta habitual per Via Làctia. 

 



   

 
SESSIÓ DE RETORN DE LA PROVA PILOT DELS CONSELLS DE DISTRICTE DE FIGUERES 

DISTRICTE 2 
31 de maig de 2021 | Escola Parc de les Aigües (Sant Pere de Rodes, 2) 

 

 12 

ALTRES PROPOSTES 
NECESSITAT 
DETECTADA 

PROPOSTA DE MILLORA ÀREA 
COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

• Urbanisme 
desactualitzat. 

• Revisió del POUM: carrers 
de calçada única, voreres 
estretes. 

Planejament i 
Serveis Urbans 

 El nou POUM ja proposa nous traçats i seccions de vials 
adequats a la normativa i que prioritzin el vianant. 
Aprovació Inicial POUM 26/07/2021. 

• Mancança d’una 
normativa 
actualitzada. 

• Acabar el Pla General. Planejament  Amb l’aprovació definitiva del nou document urbanístic 
s’adaptarà la normativa urbanística que actualment és de 
1983. 
Aprovació Inicial POUM 26/07/2021. 

• Manca de 
vinculació de 
l’escola al barri. 

• Patis més verds. 

• Patis oberts. 

• Evitar la segregació escolar. 

• Campanya “porta el teu test 
al pati de l’escola”. Gent 
gran tenint cura de les flors. 

• Obrir les biblioteques de 
l’escola al barri. 

• Equipament esportiu de 
l’escola compartida. 

Patis oberts: 
Educació i 

Esports 
Segregació: 

Educació i Dt. 
GenCat 

Biblioteques: 
Educació 

 Patis oberts: s’hi està treballant. 
Segregació: s’hi està treballant. 
Biblioteques: ja es fa (Dalí / Pallach), son espais d’estudi 
municipal (no es pot facilitar projecte). 

 

• Via del tren. • Soterrar-la. Planejament 
Urbanisme 

 El nou document urbanístic proposa la supressió de la 
fissura que representa el tren convencional bé amb 
l’execució del projecte aprovat pel ministeri de trasllat de 
l’estació convencional a l’estació de Figueres Vilafant o bé 
amb el soterrament de l’actual traçat. 
Ministerio de Fomento. ADIF. 

• Manca d’espais 
culturals, esportius, 

• Utilització de les escoles (si 
la neteja és un problema, la 

Educació  Patis oberts: s’hi està treballant. 
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etc. proposta és que es faci al 
matí, abans d’obrir l’escola). 

 

• Falta 
d’equipaments 
esportius. 

• Pavelló Multiesportiu. 

• Piscina. 

• Manteniment dels 
equipaments existents. 

Urbanisme  Projecte d’Inversions en Equipaments Esportius. 

• Manca d’una altra 
piscina municipal i 
més instal·lacions 
esportives. 

• Invertir més en aquest 
àmbit i fer una piscina nova. 

Urbanisme  Projecte d’Inversions en Equipaments Esportius. 

• No hi ha cap escola 
de música 
municipal. 

• Aprofitar l’auditori dels 
Caputxins per fer una escola 
de música municipal. 

Cultura i 
Educació 

 Actualment, està en marxa el projecte “Con arte” en 
algunes escoles de la ciutat.  
Pel que fa a obrir una escola de música municipal, s’hi està 
treballant.  

• Infrautilització 
d’equipaments 
públics. 

• Reactivar Parc Bosc. Espai Públic i 
Parcs i jardins 

 Caldria concretar més la necessitat concreta i les propostes. 

• Manca d’un espai 
de joventut (un 
centre físic) on 
poder realitzar 
diferents activitats 
socials. 

• Cessió d’un espai per 
autogestionar els diferents 
col·lectius juvenils de 
Figueres (ex: Mas Torrent). 

Joventut 

 Hi ha un pla d’usos per al Mas Torrent redactat el mandat 
anterior. 

• Mancances en les 
instal·lacions del 
Club d’Atletisme de 
Figueres. 

• Millora de les instal·lacions 
(tartan pista, mòdul amb 
goteres de la sala de peses, 
etc.) i llibertat d’utilització 
d’espais sota cobert 
(pavelló) en cas de pluja. 

Urbanisme  Projecte d’Inversions en Equipaments Esportius. 
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• Mas Torrent: què 
fer-ne. 

• Fer reforma conjunta de 
tots els barris que 
l’envolten. 

Acció Cívica  Hi ha un pla d’usos redactat del mandat anterior. 
Se seguirà treballant per a recuperar aquest espai i que 
estigui al servei dels veïns i ciutadans. 

• Mas Torrent: 
totalment 
abandonat. 

• Rehabilitar-lo i posar un 
espai infantil i una 
biblioteca. 

Acció Cívica  Hi ha un pla d’usos redactat del mandat anterior. 
Se seguirà treballant per a recuperar aquest espai i que 
estigui al servei dels veïns i ciutadans. 

 

• Parc del Manol. • Fer-hi alguna cosa per a 
l’oci i el temps lliure de la 
mainada, adults. Poder fer-
hi pícnic, habilitar la zona 
perquè la ciutadania pugui 
gaudir d’aquest espai. 

Parcs i jardins  Es valorarà aquesta proposta concreta. 

• Manca d’ampliar 
l’ús dels locals (Casa 
Andalusia, 
castellers, gegants, 
Molí de l’Anguila).  

• Incrementar el nombre 
d’activitats i la diversitat. 

Acció Cívica 

 El servei d'Acció Cívica ges tiona únicament l'equipament 
Casa d'Andalusia. (la resta d'espais: colla castellera, 
geganters ho ges ona cada en titat i/o cultura). 
En relació als usos de l'espai de la Casa d'Andalusia 
(actualment centre de vacunació massiva COVID-19, fins el 
30 de setembre de 2021) abans de la pandèmia estava a ple 
rendiment, obrint i cedint l’ús a diferents en tats 
figuerenques tret de les que tenen seu a l'equipament: 
Casa d'Andalusia, Tramuntakada, Associació́ Mediterrània, 
Associació́ de Bolivians 6 d'agost, entre cessions puntuals, 
per tant en aquest sen tit, es tracta d'un espai que durant 
tot el 2019 i just abans de la pandèmia estava a ple 
rendiment.  

 

• Habitatges buits. • Subvencionar i ajudar els 
propietaris. 

• Adquisició d’habitatge social 
per part de l’Ajuntament. 

Habitatge 

 Actualment, existeix subvenció municipal per rehabilitació 
d’habitatges i per manca de sol·licituds les previstes pel 
2020 no es va esgotar la partida. 
Els habitatges que son llogats com habitatge social disposen 
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• Relaxar la normativa 
d’habitatge. 

• Interferir amb Incasòl 
segons necessitats que 
l’Ajuntament consideri. 

• No obra nova. 

d’una bonificació de reducció del 95% de l’IBI. 
L’Ajuntament està adscrit amb la GdC al dret de tanteig i 
retracte per la qual cosa s’estan adquirint habitatges 
provinents d’execució hipotecària segons acord municipal 
per incorporar al fons del Patrimoni Municipal del Sòl i 
Habitatge i destinar-lo a necessitats socials. 
S’ha instat a l’Incasòl per tal que pugui iniciar les 
promocions d’habitatges de PP en les finques de la seva 
propietat en el sector Costa Brava. 
Des de l’àrea d’Habitatge s’ha iniciat l’expedient de 
detecció d’habitatges buits per tal de poder identificar-los i 
mobilitzar tant amb ajudes municipals com autonòmiques. 
S’està portant a terme un programa d’inspeccions 
d’habitatges buits. Als habitatges que es comprovi que es 
troben desocupats s’inicia expedient en situació anòmala. 
D’acord amb la legislació es poden imposar sancions als 
habitatges desocupats. Per ara està aprovat un recàrrec de 
l’IBI. 
Al mateix temps, s’ofereixen ajudes als propietaris per 
rehabilitació dels habitatges a canvi de posar-los per un 
termini de 5 anys a disposició de les borses de lloguer 
social. En aquests casos, també hi ha d’altres ajudes com 
assegurances, aval lloguer i bonificació IBI.  
L’Ajuntament està portant a terme l’adquisició d’habitatges 
per destinar-los a usos socials en aplicació del dret al 
tanteig. També es plantegen adquisicions més enllà del 
tanteig i retracte.  
No es pot considerar el no compliment de la normativa 
d’habitatge de rang no municipal. Així mateix no es pot 
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prohibir la construcció d’obra nova. 

• Manca de 
reactivació del 
comerç. 

• Regulació del lloguer de 
locals. 

• Incentivar lloguers a 
autònoms. 

• Incentivar llogater, reducció 
d’impostos municipals. 

• Preu de lloguer i incentius. 

Promoció 
Econòmica 

 Temes incentius en general no és via adequada.  
Vehicular més ajuts per a autònoms i donar més suport.  
Estudiar si hi hauria manera de regular el lloguer (en 
principi, no es veu viable). 

• Neteja i 
abandonament. 

• Pla Director del 
Manteniment 
d’Equipaments Públics. 

• Més pedagogia (“explicar-
ho bé”). 

• Contractació d’ecoserveis. 

Serveis Urbans  Hi haurà noves adquisicions de maquinària, previstes per al 
gener de 2022 (inversió més de 2 milions d’euros, 4 
màquines escombradores, contractació de 20 persones...). 
Existeix l’App Figueres Millora, que és gratuïta i funciona 
molt bé. Serveix per fer arribar incidències de diversos tipus 
(via pública, neteja viària, parcs i jardins, enllumenat públic, 
senyalització viària, control plagues i fauna) al departament 
corresponent de l’Ajuntament per tal que les solucioni el 
més aviat possible. 

 

• Mal ús dels 
contenidors de les 
escombraries i no 
es recicla. 

• Millores de reciclatge: 
participació, talles, xerrades 
per millorar la 
sensibilització.  

• Fer ús de la deixalleria.  

Medi Ambient  La neteja viària de la ciutat ha de fer un salt en qualitat i 
millora amb la municipalització del servei i la inversió en 
maquinària que ha fet l’Ajuntament i que s’adjudicarà en les 
properes setmanes. El mateix passa amb la recollida de 
residus. Actualment, s’està definint el nou servei de 
recollida de residus per ser més eficient i incrementar el 
percentatge de recollida selectiva. 

• Tema dels coloms. • Es necessita una solució: 
donar-los anticonceptius. 

Medi Ambient  El  control de la població de coloms requereix una 
estratègia global amb diverses actuacions simultànies. És 
essencial eliminar els punts d’alimentació, cria i estada de 
coloms, sobretot de cases abandonades i solars buits.  

• Contenidors: • Agents cívics per multar. Medi Ambient  Pendent de la definició del nou model de recollida de 
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excedent de 
brutícia. Manca de 
civisme. 

• Treure definitivament els 
containers com passa a 
algunes ciutats europees. 

residus per a la ciutat que ha de fomentar sobretot la 
recollida selectiva.  

• Pipi-can escassos i 
molt petits. 

• Més zones per als nostres 
animals. 

Medi Ambient  Estudiar ubicar algun espai nou i ampliar els existents.  

• Davant de l’església 
de la Sagrada 
Família hi ha un 
munt de 
contenidors que no 
deixen ni passar. La 
gent hi deixa tot 
tipus 
d’escombraries que 
fan pudor i 
desmereixen els 
actes religiosos que 
s’hi fan. És una falta 
de respecte. 

• Canviar de lloc els 
contenidors i penalitzar les 
persones que no fan un bon 
ús d’aquest espai deixant-
hi, per exemple, mobles. 

Medi Ambient  S’ha estudiat alternatives d’ubicació i és difícil si és que no 
es volen afectar façanes de vivendes habitades i negocis. 

• Cotxes abandonats. • Més control per part de la 
Guàrdia Urbana. 

GU 
 A data d’avui (juliol 2021), 150 vehicles abandonats, 

gestionats. 

• Cases i solars 
abandonats: hi 
entren i ho fan 
servir per consumir 
drogues i alcohol. 

• Esbrinar qui és el propietari 
i obligar el tancament 
metàl·lic. Es truca a la 
guàrdia urbana i no hi ha 
cap solució. 

GU 

 Una vegada s’ha consumat una ocupació, la GU pot fer-hi 
poca cosa. 

• Música alta i soroll 
fins a altes hores de 
la nit a la Pl. Joan 

• Més vigilància i aplicació de 
normatives i no ignorar les 
queixes dels veïns quan 

GU 

 A l’estiu, als vespres és un continu. Si quan s’hi arriba, n’hi 
ha, es sanciona.  
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Tubau i el Parc de 
les Aigües a l’estiu. 

truquen a la urbana. 

• Manca de vigilància 
activa de la policia 
local. 

• Incrementar la vigilància. 
GU 

 Si som a un lloc, no som a l’altre. Ja explicada en un punt 
anterior la previsió d’increment d’efectius per als propers 
anys.   

• Manca de seguretat 
policial (fora del 
centre). 

• Més patrulles policials més 
enllà del centre. GU 

 Si som a un lloc, no som a l’altre. Ja explicada en un punt 
anterior la previsió d’increment d’efectius per als propers 
anys.   

• Manca d’agents 
cívics per controlar 
l’incivisme 
(excrements de 
gossos, brossa al 
carrer). 

• Posar més efectius a aquest 
control. Agents cívics o 
intel·ligència artificial. 

Medi Ambient 

 Els agents cívics i ambientals s’han contractat fins ara a 
través de plans d’ocupació finançats per la Generalitat de 
Catalunya. Actualment no es disposen d’agents cívics i 
ambientals. Caldrà veure si es poden demanar a la propera 
convocatòria. 

• Ordenació viària. • Velocitats. 

• Més espais per a vianants. 

• Pacificació del trànsit: 
donar més lloc als vianants i 
evitar aglomeracions. 

Mobilitat 

 GU: Controls de velocitat: se’n fan amb regularitat a tota la 
ciutat (la resta ja és un tema urbanístic). 

• Problema 
d’aparcament a tot 
arreu. No hi ha 
zones habilitades 
per aparcar 
gratuïtament. 

• Habilitar zones 
d’aparcament per a les 
veïnes i veïns de la ciutat. 

Urbanisme 

 Els centres de totes les ciutats son complicats per aparcar-
hi gratuïtament. Àrea blava, Àrea verda. Aparcaments 
concessionats, privats. Aparcaments gratuïts i dissuasius es 
localitzen al voltant de la primera corona. 
 

• Manca 
d’aparcaments a 
més zones de 
Figueres. 

• Ampliar les zones de 
pàrquing. Planejament 

Urbanisme 

 Al POUM es proposen uns àmbits d’aparcaments dissuasius. 
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• Necessitats de 
places de pàrquing. 

• Recuperar zones que abans 
eren d’aparcament gratuït. 

Urbanisme 
 Gratuïtes al centre és molt difícil. 

• Caos en la 
circulació. 

• Falta acabar ronda. 

• Bus ecològic. 

• Despoblament ronda sud. 

• Tancar La Rambla. Planejament 
––––––––––– 

Urbanisme 

 Ronda: AI POUM proposa l’execució de la ronda Nord així 
com la finalització de la ronda Oest. El document de 
planejament analitza la necessitat i viabilitat econòmica de 
la seva execució, així com la participació municipal en la 
definició i l’execució de les Rondes. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Aprovació Inicial POUM 26/07/2021. 
Sistema de cooperació públic-privat, passar de la 
compensació a la cooperació. 

• Manca de regulació 
del trànsit i 
circulació de 
patinets elèctrics i 
bicicletes. 

• Ampliar la patrulla de la 
guàrdia urbana. Posar 
carrils especials per a la 
circulació d’aquests 
vehicles. 

Mobilitat 

 GU: es fan controls setmanals d’UMP i cicles. 

• Velocitat cotxes Av. 
Marignane i C/ 
Jonquera: els cotxes 
passen a gran 
velocitat sense 
respectar els 
senyals de trànsit. 

• Col·locar esquenes d’ase i 
pilones. 

Mobilitat 

 GU: abans de posar-les, es fan controls de radar per veure si 
son necessàries. 

 

 

• Els cotxes passen 
molt ràpid al C/ 
Tapis i al C/ 
Jonquera. 

• Semàfors que frenin. 

• Reductors. 
Mobilitat 

 GU: abans de posar reductors, es fan controls de velocitat. 

• Els autocars no 
veuen prou bé la 

• Col·locar cartells visibles. Mobilitat  GU i Brigada: estudiaran opcions de millora. 
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senyalització i 
generen embús a la 
cantonada Av. 
Marignane / C/ 
Montgó). Els arbres 
ho tapen.  

• Terrasses 
bar/cafeteries. 

• Des de l’Ajuntament cal 
escollir uns mobiliaris per 
donar uniformitat als 
carrers.  

Serveis 
Urbans 

 L’ordenança d’ocupació de via pública (no vigent encara) 
defineix el tipus de mobiliari que es pot utilitzar en les OVP. 

• Els carrers de 
Figueres: les 
voreres tenen 
entrebancs i moltes 
persones no poden 
passar-hi. 

• Reformar-les i fer-les més 
amples perquè tothom hi 
pugui passar. 

Espai Públic i 
Manteniment 

Via Pública 

 Brigada: Treure entrebancs. (Concretar ubicacions) 
 
Espai Públic: anar ampliant voreres per garantir 
l’accessibilitat segons ordre de prioritat fixat pel govern. 

 

• Edifici Hisenda: una 
persona amb 
discapacitat i 
mobilitat reduïda 
no hi pot entrar 
perquè ja no està 
adaptat. 

• Donar resposta per a 
aquestes persones. 

Espai Públic i 
Manteniment 

Via Pública 

 L’edifici té una cadira salva escales. 
La brigada no pot treballar en edificis que no son de 
l’Ajuntament. 

• Carrers i voreres: 
carrers com C/ 
Barceloneta, C/ 
Compositor, amb 
molt de trànsit. 

• Posar els carrers de 
vianants, càrrega i 
descàrrega, i prou.  

Mobilitat  Caldria concretar quin carrer: C/ Compositor ? 

• Falten millores del • Remodelació del paviment Manteniment  Plaça Via Augusta, s’han ampliat tots els escossells dels 
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paviment (C/ 
Vilabertran, Agapit 
Torrent, Pl. Via 
Augusta), malmès 
per les arrels dels 
arbres. 

d’aquests carrers. Via Pública arbres i canviat els bancs. 
Agapit Torrent, la brigada ha repassat els escossells. Els 
arbres (moreres) no son la millor opció per arbrat de carrer 
per les arrels. 
Vilabertran. Proposat pla d’asfaltats 2022. 

• Cables de xarxes de 
telèfon i elèctrics 
que pengen fora 
dels edificis. 

• Intentar una forma que 
quedin més protegits i 
també així contribueixin a la 
bona imatge de la ciutat. 

Espai Públic  Cal valorar fins a quin punt es pot intervenir en aquest 
aspecte des de l’Ajuntament.  

• No hi ha prou fonts 
necessàries per a 
les zones lúdiques 
del barri. 

• Augmentar el nombre de 
fonts i posar fonts multi 
usos per a persones i gossos 
(doble funció). 

Fisersa  Competència de Fisersa. 

• Manca d’asfaltatge 
del carrer davant 
bombers i IES 
Monturiol. 

• Asfaltar-ho. 

Espai públic 

 Inclòs a les obres de Camins Escolars Segurs que s’estan 
executant actualment. Fet estiu 2021. 

• Manca de flors a tot 
el barri. 

• Posar-ne més, necessari per 
a l’entorn. 

Parcs i jardins  ES tindrà en compte aquesta petició. 

• Necessitat de 
modernització de la 
xarxa d’enllumenat 
públic. 

• Fer efectiu el canvi de 
l’enllumenat. 

Serveis Urbans  A finals de 2021 es començaran a veure els efectes de la 
gran inversió que es preveu en aquest àmbit. S’invertiran 
700.000 euros en llums LED (llums, caixes, cables, 
instal·lacions, etc.). Els 4 propers anys es preveu una 
inversió de 350.000 euros anual en millora de l’enllumenat. 

• Falta millorar la 
il·luminació del Pg. 
John Lennon i C/ 
Tapis. 

• Remodelació de l’il·luminat. Serveis Urbans  A finals de 2021 es començaran a veure els efectes de la 
gran inversió que es preveu en aquest àmbit. S’invertiran 
700.000 euros en llums LED (llums, caixes, cables, 
instal·lacions, etc.). Els 4 propers anys es preveu una 
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inversió de 350.000 euros anual en millora de l’enllumenat. 
 

• Els parcs infantils 
de la zona de l’INS 
Cendrassos son 
molt foscos a la nit i 
propicien trobades 
de joves per beure i 
fumar. Llavors, 
quan hi van els 
nens a jugar, els 
troben molt bruts.  

• Il·luminar més els parcs que 
tenen zones molt fosques i 
augmentar la vigilància i la 
neteja.  

Serveis Urbans  A finals de 2021 es començaran a veure els efectes de la 
gran inversió que es preveu en aquest àmbit. S’invertiran 
700.000 euros en llums LED (llums, caixes, cables, 
instal·lacions, etc.). Els 4 propers anys es preveu una 
inversió de 350.000 euros anual en millora de l’enllumenat. 

• No hi ha llums de 
Nadal. 

• Tornar a posar-ne. Promoció 
Econòmica 

 Concretar carrers i veure possibilitat de posar llums 
dalinianes (previst comprar-ne més a mig termini). 

• Zona d’Horta 
Capallera: 
a) falta aparcament, 
b) incivisme 
(excrements de 
gossos, 
escombraries a 
sobre la vorera, 
persones fent 
“botellón” a la via 
pública, etc.), 
c) arranjament de 
voreres, 
d) barri deslligat de 
la dinàmica 
comercial i d’oci, no 

• Més il·luminació zona del 
Parc de les Aigües, en 
general. Càmeres. 

• Agents cívics a peu de 
carrer. 

• Multa en forma de treball 
cívic. 

• Eliminació de faroles/pals a 
les voreres. Ampliar voreres 
i reparar les que ho 
necessiten. 

• Crear un circuit de ruta 
saludable que inclogui el 
Parc de les Aigües. 

Medi Ambient 
Espai públic i 
Manteniment 

Via Pública 

 Brigada. Treure entrebancs. (Concretar) 
 
Espai Públic: anar ampliant voreres per garantir 
l’accessibilitat segons ordre de prioritat fixat pel govern. 
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hi ha circuit per 
passejar com a 
d’altres zones. 

• Passos de vianants 
no adaptats (C/ 
Salinas, Banyuls, 
etc.). 

• Adaptar-los. 
Espai Públic 

Manteniment 
Via Pública 

 Pendent de trobar solució tècnica i programar amb brigada. 

• Ocupació il·legal. • Més suport per part de 
l’Ajuntament i parlar amb 
els bancs perquè tapin els 
pisos. 

GU i Habitatge  Quan GU detecta una ocupació, informa a Habitatge de 
l’Ajuntament, que llavors informa al propietari (perquè en 
tingui coneixement i emprengui les actuacions que 
consideri oportunes) i a Serveis Socials (perquè valori la 
possible situació de risc de les persones ocupants).  

• Manca de 
coneixement de a 
quin barri es 
pertany.  

• Clarificació de mapa de 
districtes. 

Participació 
Ciutadana 

 El plànol està disponible a la web de l’Ajuntament de 
Figueres, a l’apartat Participació Ciutadana – Consells de 
districte, juntament amb la resta de documentació del 
procés. Enllaç directe:  
http://ca.figueres.cat/upload/element/planol-districtes-de-
participacio-ciutadana-abril-2021.pdf  
Per a consultes, es pot enviar un correu a 
participa@figueres.org  

• C/ Agapit Torrent: a 
l’esquerre hi ha un 
aparcament de 
cotxes. Les cases 
tenen garatge a 
dins i hem de pagar 
gual i dret de pas. A 
la banda dreta, 
tenen els mateixos 

• Quin ha estat el criteri per 
establir-ho d’aquesta 
manera? Per què hem de 
pagar el dret de pas si ja 
paguem el gual? A l’altra 
banda, no paguen res.  

Mobilitat 

 GU: el carrer no dona per fer dues línies d’aparcament. Qui 
té garatge en el lloc d’aparcar, ha de posar gual. El que el té 
en la línia que no s’aparca, no l’ha de posar.  

http://ca.figueres.cat/upload/element/planol-districtes-de-participacio-ciutadana-abril-2021.pdf
http://ca.figueres.cat/upload/element/planol-districtes-de-participacio-ciutadana-abril-2021.pdf
mailto:participa@figueres.org
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garatges i no 
paguen res. 

• Falta de botigues de 
mercat al “Mercat 
de Figueres”. 

• Protecció de les botigues de 
tota la vida. 

• Reformar el mercat. 

Promoció 
Econòmica 

 Privat. Cal interlocució. 

• Mancances al web 
de l’Ajuntament: 
“deixa molt que 
desitjar” des del 
mòbil. No es pot fer 
gaire cosa, està 
molt descuidada i 
des actualitzada. 

• Adaptar-la, actualitzar-la. 

Informàtica 
Comunicació 

OMAC 
Secretaria 

 
(transversal) 

 
 

Una consultora especialitzada està ultimant l’anàlisi dels 
requisits que ha de tenir la nova web municipal. Es preveu 
fer una versió completament nova de la web, adaptada 
també als dispositius mòbils, reorganitzant i actualitzant els 
continguts. Es preveu també la creació de la seu electrònica 
municipal, que permeti accedir d’una manera fàcil i intuïtiva 
a tots els tràmits, així com a tota la documentació oficial, 
vetllant especialment per la transparència de tota la gestió 
municipal. 

 
 


