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PRIORITAT 1 

NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 Orins i excrements dels 
gossos, presents i molt 
abundants a tots els 
carrers del barri. 

 

 Obligatorietat de dur una 
ampolla d’aigua i bosses 
per recollir excrements. 

 Contractació d’agents 
cívics que tinguin un 
període de temps per 
informar i, en una segona 
fase, puguin denunciar.  

Medi 
Ambient 

  Des de l’Ajuntament es reparteixen gratuïtament les 
ampolles d’aigua i els kits amb bosses pels excrements (quan 
es dona d’alta un gos al cens). Els agents de civisme van 
vinculats a les convocatòries de plans d’ocupació (de la 
Generalitat). N’hi ha d’haver una al desembre per a poder-ne 
contractar de nous. Els agents cívics, però, no son agents de 
l’autoritat i no poden sancionar. Només poden informar. 
S’està preparant un projecte de vigilants municipals, que 
depenguin de la Guàrdia Urbana, i que puguin sancionar. 

 Actualment s’estan fent més denúncies i més sancions. Ara 
hi ha una unitat de policia administrativa, les sancions 
s’executen, se’n fa el seguiment. 

 Contenidors 
d’escombraries (Carrer 
Eduard Rodeja), sempre 
hi ha abocament de 
trastos. 

 Contractació d’agents 
cívics que tinguin un 
període de temps per 
informar i, en una segona 
fase, puguin denunciar 
(horaris de vespre). 

  Aquesta és una àrea que rep molta pressió ja que s’utilitza 
molt. Es pot estudiar d’incrementar el número de 
contenidors. Es farà, i també es reforçarà la recollida amb el 
“camionet”. 

 Neteja viària 
(excrements animals), 
recollida d’escombraries 
(tarongers al C/ Torres i 
Bages: caiguda de 
fruita). No hi ha 
orgànica.  

 Recollida de fruites per 
aprofitament 
(melmelada). 

 Campanya de 
conscienciació cívica, 
més sancions i més 
informació dels serveis. 

  Caldrà veure com s’organitza aquesta recollida de fruites. 

 Es pot reforçar la presència de les informadores cíviques. 
Que hi passin amb més freqüència. 

 La recollida selectiva de l’orgànica s’implantarà amb la nova 
contrata del servei de recollida de residus. Ara mateix no es 
pot fer perquè el contracte actual no ho permet. S’està 
treballant en el nou contracte.  
 



   
              

SESSIÓ DE RETORN DE LA PROVA PILOT DELS CONSELLS DE DISTRICTE DE FIGUERES 
DISTRICTE 5 

16 de juliol de 2021 | Escola Maria Àngels Anglada (Nou, 211) 

 

 2 

 Implantació de recollida 
orgànica. 

 Crear grup de voluntaris 
de neteja. 

 Parcel·les brutes: C/ 
Torres i Bages – Oliva; 
C/ Pere III – C/ Nou – C/ 
Víctor Català; C/ Pere III 
– C/ Oliva) 

 Requeriment a la 
propietat (neteja i 
conservació). 

  Caldrà identificar les finques afectades i fer els requeriments 
pertinents. Ara mateix hi ha en tramitació la neteja de les 
finques del C/ Nou, 140 i del 142. Fer aquests requeriments 
sol funcionar. 

 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. 

 Manca de neteja diària, 
distribució de 
contenidors –sempre 
plens, en algun lloc fins 
a les nou contenidors–, 
recollida de 
voluminosos. 

 Repensar la distribució 
de contenidors (estudi de 
distribució). 

 Arranjar la zona (tancat 
de fustes, per exemple). 

 Mesures per reduir 
residus. 

 Paper dels comerços: 
contenidors porta a 
porta. 

 
 
 

  El nou servei de recollida de residus implantarà un nou 
sistema de recollida que inclourà la recollida porta a porta al 
sector comercial i de la restauració, la qual cosa farà 
disminuir la pressió i l’ús dels contenidors de la via pública. 
També establirà una reubicació els contenidors.  

 Segons les previsions, cap a l’1 d’octubre treballadors i 
màquines actuals passaran a Fisersa. A partir de l’1 de gener, 
Fisersa començarà a tramitar la contractació d’uns 20 
treballadors (per al març aproximadament) i es començarà a 
veure maquinària nova. S’invertiran 2 milions d’euros en 
maquinària nova. Així, els canvis es veuran el 2022.    

 Durant la sessió de retorn, un veí proposa fer neteges a fons 
per carrers periòdicament. La idea seria prohibir 
l’aparcament puntualment i que així la màquina pogués 
netejar bé aquell dia concret. S’hauria de fer per àrees a tota 
la ciutat.  



   
              

SESSIÓ DE RETORN DE LA PROVA PILOT DELS CONSELLS DE DISTRICTE DE FIGUERES 
DISTRICTE 5 

16 de juliol de 2021 | Escola Maria Àngels Anglada (Nou, 211) 

 

 3 

 Cercar solucions a la 
presó: pàrquing?, zona 
verda?, edificis? 

 Obrir la zona exterior 
com a pàrquing per als 
veïns (ex: jocs, font, pipi-
can, etc.).  

Espai Públic 

Interior 
Promoció 

econòmica 
Planejament 

Serveis 
Urbans 

  Actualment falta signar el conveni amb la Generalitat 
(Direcció General de Patrimoni). En el moment que Serveis 
Jurídics certifiquin la cessió de l´ús/propietat dels terrenys, 
es pot fer una primera actuació de mínims executada per la 
Brigada, per obrir provisionalment l´ús al barri (pels 6.000 m2 

que envolten la presó). Es vol fer un procés participatiu amb 
els veïns per definir els usos d’aquest espai. 

 1. Definició proposta definitiva i explicació als veïns / procés 
participatiu... 

 2. Redacció projecte 

 3. Tramitació i dotació pressupostària 

 4. Licitació de l´obra i execució 

 Tot el procés pot durar de 8 a 12 mesos, en funció de la 
disponibilitat del personal. 

 Cal tirar endavant conveni entre Generalitat i Ajuntament 
per establir el traspàs de l’ús de la propietat i la 
reurbanització. La visió tècnica és que aquesta zona ha de ser 
una zona verda. La zona centre té manca de zones verdes i 
és una zona urbanísticament molt compacta que necessita 
àrees verdes d’esbargiment. 

 

 Equipaments: els miralls 
que han de facilitar la 
circulació estan molt 
bruts o en mal estat i no 
acompleixen amb la 
seva funció. 

 Netejar-los o canviar els 
que estiguin en mal estat. 

GU / Brigada 
senyalització 

SSUU 

  S’ha fet comanda de miralls nous (es queden recremats pel 
Sol i no es poden netejar). Se n’han netejat i s’han reorientat. 
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PRIORITAT 2 

NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 Presència d’animals 
(rates, serps...) als 
espais on hi ha 
vegetació. 

 Els propietaris dels 
animals no son 
responsables dels seus 
actes: excrements. 

 Mantenir en condicions 
d’higiene el pati de la 
presó, el perímetre de 
l’Escola Maria Àngels 
Anglada i espais on hi ha 
vegetació per evitar 
presència de ratolins, 
serps, al carrer. 

 Controlar que els animals 
estiguin degudament 
registrats.  

Serveis 
Urbans 

  Es demanarà al servei de plagues urbanes un major control i 
actuació sobre aquest àmbit. S’estan buscant alternatives 
per millorar el servei. 

 Incrementar la freqüència de neteja a zona verda presó i 
augmentar pressió sobre propietaris privats perquè netegin 
els solars. 

 

 Presó, zona on 
s’instal·laven les creus: 
la gent hi tira deixalles, 
mobles i trastos vells, 
rere la tanca. 

 Retirar la primera tanca 
per convertir l’espai en 
zona verda per al barri i 
acabar amb aquest 
problema. 

Planejament 
Serveis 
urbans 

Espai públic  

  Requereix conveni i projecte. 

 1. Definició proposta definitiva i explicació als veïns / procés 
participatiu... 

 2. Redacció projecte 

 3. Tramitació i dotació pressupostària 

 4. Licitació de l´obra i execució 

 Tot el procés pot durar de 8 a 12 mesos, en funció de la 
disponibilitat del personal. 

 Incivisme, okupes. Pisos, 
cases, solars sense 
manteniment i que 
dona peu a l’ocupació. 
Poca seguretat i 
vigilància (sobretot en 

 Requeriment de 
desocupació d’edificis 
ocupats als propietaris. 
La propietat hauria de 
vigilar la no ocupació i la 
conservació de 
l’habitatge. 

Habitatge 
Guàrdia urbana 

Urbanisme 

  Des d’Habitatge: 
Pla de mobilització d’habitatges buits. 
1) Programa d’inspeccions. Recàrrec IBI (increment del 50% en 

l’IBI als pisos buits durant més de dos anys), possibles 
sancions. 
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horari nocturn). Poca 
llum, poc color.  

 Grafits i murals als murs, 
parets del barri (artistes 
locals). 

 Més rondes de la policia 
de patrullatge, sobretot 
al voltant de bars en 
general. Més control al 
tancament de bars. 

2) Oferiment d’ajudes per a rehabilitar els pisos i que 
l’Ajuntament els pugui llogar per a finalitats socials (pisos 
disponibles a la borsa de lloguer social). 

 Actuacions per evitar els habitatges desocupats i complir 
amb la finalitat dels habitatges. Així s’evitaran ocupacions 
irregulars, però son actuacions que no resolen les 
ocupacions irregulars.  

 Cercar solucions per als usuaris que estan ocupant 
habitatges i que estan en seguiment per Serveis socials. 

 Guàrdia Urbana: ja es fa, sancionat; tenim Unitat de Policia 
Administrativa. 

 Des de la regidoria d’Urbanisme i Llicències, el mes de 
setembre, juntament amb l’arquitecta tècnica municipal, 
iniciarem per tots els barris, un període d’inspecció de 
façanes d’edificis, solars buits, espais lliures, etc., amb la 
finalitat de disposar d’un registre que ens permeti actuar i 
incidir en la millora de l’ornat públic i decòrum de tota la 
ciutat. Es valorarà la concessió de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes i la imposició de multes per a 
façanes en mal estat. 

 Des de Cultura, s’està preparant un programa per al foment 
de grafits i murals.  

 Incivisme: patinets i 
bicicletes a les voreres. 

 Ordenança. 

 Educació a les escoles. 

 Difusió. 

 Fer acomplir ordenances. 

 Sanció – serveis a la 
comunitat. 

GU 

  Guàrdia Urbana: ja es fa (nota: podem passar nombre de 
denúncies). Ens comprometem a fer pressió i fer campanyes.  

 La Guàrdia Urbana, a instància del Fiscal Provincial 
Coordinador de Trànsit, ha de reportar trimestralment, 
l’estadística del nombre de sancions imposades per aquests 
conceptes i per excés de velocitat, en vies urbanes i 
interurbanes. Per aquest concepte, la GU realitza campanyes 
constants de control de velocitat, amb la col·locació de 
radars en diferents carres de la ciutat. Hem passat ordre 
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expressa en aquest sentit, per extremar les mesures de 
control. 

 Rally Sud: falta de 
pàrquing i vehicles 
estacionats i no retirats, 
abandonats.  

 Guàrdia Urbana que 
controli i que faci 
seguiment real en 
contacte amb el 
propietari.  

  Guàrdia Urbana: ja es fa (nota: si els veïns ens ho volen dir, 
tenim un correu electrònic de relacions amb la comunitat o 
bé telèfon on ens ho poden comunicar). Les retirades se 
solen fer uns 30 dies després de l’avís. Correu: 
relacionscomunitat@figueres.org o App Figueres Millora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:relacionscomunitat@figueres.org
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PRIORITAT 3 

NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 Situacions de 
sensellarisme, que 
creen brutícia i 
inseguretat (persones 
amb problemes 
mentals, alcoholisme, 
etc.), de vegades venen 
d’altres poblacions.  

 Detectar les situacions 
mitjançant un 
mecanisme districte-
Ajuntament. 

 Crear un programa de 
serveis socials dedicat a 
oferir sortides a aquestes 
persones.  

Benestar 
Social 

Habitatge 
GU 

  Ja hi ha una tècnica de sensellarisme, un projecte de “Primer 
la llar” (Housing First) i un conveni amb Càritas. 

 Proposta: protocol·litzar el circuit de contacte, derivació a 
Serveis Socials. 

 Som l’Àrea d’Atenció Primària més gran de Catalunya --> més 
pressió --> més necessitats. 

 S’està posant en pràctica el programa “Housing First”. S’està 
oferint habitatge a persones sense llar de Figueres en 
seguiment per Serveis socials.  

 Figueres necessita un centre de dia de salut mental amb una 
unitat de sensellarisme. S’hi està treballant. 

 Pla estratègic municipal en l’àmbit del sensellarisme.  

 Projecte sensellarisme: contracte programa amb la 
Generalitat d’uns 380.000 €.   

 

 Panots a les voreres en 
moviment, malmesos 
(C/ Borrassà) i asfaltatge 
(C/ Joan Matas – Pl. 
Bàscara, Pl. Víctor 
Català). 

 Manca d’enllumenat 
públic: zones fosques 
(C/ Pujades – C/ Oliva). 
De Pl. Remei Bosch a C/ 
Torres i Bages; Av. 
Montserrat i altres: 

 Més manteniment i 
arranjament. 

 Instal·lació / canvi de 
fanals LED. 

Serveis 
Urbans 

Manteniment 
Via Pública 

  Durant l’any 2021 i 2022 Fisersa renovarà l’enllumenat dels 
carreres Pujades i Oliva amb una inversió de 80.000 €. Es 
canviaran les lluminàries i s’eliminaran els encreuaments del 
cablejat aeri. El cablejat anirà en façana. També es canviarà 
l’enllumenat de l’Av. Montserrat. Es canviaran els fanals i hi 
haurà llum sobre la calçada i llum sobre la vorera (doble 
fanal), amb un model que evitarà que l’arbrat entorpeixi 
l’enllumenat (llum blanca). La inversió serà de 200.000 €. 
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arbrat molt abundant, 
tapa EP). 

 

 Enllumenat públic 
insuficient i en alguns 
carrers els tapen els 
arbres a l’estiu. 

 Renovar enllumenat. 

 Buscar solucions perquè 
els arbres o edificis no 
tapin els fanals. Serveis 

Urbans 

  Durant l’any 2021 i 2022 Fisersa renovarà l’enllumenat dels 
carreres Pujades i Oliva amb una inversió de 80.000 €. Es 
canviaran les lluminàries i s’eliminaran els encreuaments del 
cablejat aeri. El cablejat anirà en façana. També es canviarà 
l’enllumenat de l’Av. Montserrat. Es canviaran els fanals i hi 
haurà llum sobre la calçada i llum sobre la vorera, amb un 
model que evitarà que l’arbrat entorpeixi l’enllumenat. La 
inversió és de 200.000 € 

 Rally Sud: Mancances 
de pintura vial, 
cantonades i 
senyalitzacions verticals 
i horitzontals. 

 Millores: el departament 
corresponent que 
supervisi la zona i faci el 
que calgui per organitzar-
ho millor.  

GU  
Manteniment 

Via Pública 
Urbanisme 

  Guàrdia Urbana: “que ens diguin quines millores volen, quina 
senyalització falla, i ho enviarem”. 

 Hi ha previsió d'execució d'una obra de senyalització vial que 
també intervindria a la zona. 

 Senyalització: l’Av. Salvador Dalí és de titularitat estatal, 
Ministerio de Fomento, per la qual cosa, qualsevol actuació 
en aquest àmbit s’ha d’informar i sol·licitar perquè l’executin 
des del Ministerio. S’està negociant el traspàs (Fomento vol 
donar-ho tot i l’Ajuntament només vol la part corresponent a 
la trama urbana). En altres àmbits de la ciutat, la Brigada 
Municipal va substituint la senyalització en la mesura de 
disponibilitat. No es pot fer tot a la vegada i de forma 
immediata. 

 Transport públic: 
l’anada funciona 
correctament però el 
retorn al barri és molt 
lent per falta de 
freqüència. 

 Millorar el trajecte del 
centre de Figueres: més 
freqüència o canviar el 
recorregut per tal que 
l’anada i la tornada siguin 
equivalents.  

Fisersa 

  Ara mateix s’hi està a sobre, però no és fàcil. Falten busos, 
cal tenir en compte els horaris escolars... 

 Durant la sessió, un veí proposa fer una prova pilot de taxis 
sense conductor. 
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NO PRIORITÀRIES 

NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; 
taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 La càrrega i 
descàrrega direcció 
Rambla dificulta la 
visibilitat dels qui 
surten de la Creu de 
la Mà i els qui es 
dirigeixen al C/ Nou.  

 Canviar la càrrega i 
descàrrega d’un costat a 
l’altre. S’hi podria 
instal·lar un senyal de 
“prohibit aparcar” de 0 
h a 24 h.  

 
GU 

  Guàrdia Urbana: pendent de col·locació per la brigada, fa temps 
que es va passar (febrer 2021); l’horari no es pot modificar. 

 Alguns punts viaris 
estan mal dissenyats 
(pas de vianants zona 
càrrega i descàrrega 
davant Fruites 
Maite). 

 Serveis tècnics que 
revisin el disseny urbà. 
Alguna manera de 
recollir propostes. 

  En la pròxima Taula de Mobilitat valorarem el canvi de costat de 
la zona de càrrega i descàrrega. 

 Guals de Rally Sud 
que no son reals. 

 Vigilar que siguin reals i 
que no hi aparqui ningú. 

 Més control a l’hora de 
donar permís. 

 Més control posterior. 

  Guàrdia Urbana: nota: “ens haurien de dir a través de correu-e 
de relacions amb la comunitat” 
(relacionscomunitat@figueres.org). 

 Deficiències 
d’estacionament: C/ 
Sant Jordi amb Av. 
Salvador Dalí. No hi 
ha visibilitat en 
aquesta cantonada i 

 Millorar 
l’estacionament dels 
veïns a l’edifici. 

 Diàleg Ajuntament i 
veïns per trobar una 
solució que millori el 

  Guàrdia Urbana: es presentarà a la taula de mobilitat del mes 
en curs (juliol). Difícil solució perquè l’Av. Salvador Dalí és via 
principal amb 2 semàfors al mateix lloc i no s’hi pot posar un 
tercer, alhora que és una via que no és de titularitat de 
l’Ajuntament. 

mailto:relacionscomunitat@figueres.org
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circular-hi en cotxe 
per accedir a 
l’Avinguda resulta 
molt perillós per falta 
d’aquesta visibilitat. 

pas de vehicles per 
aquest punt concret. 

 Manca 
d’aparcaments per a 
vehicles: hi ha molts 
llocs on costa molt 
trobar-ne. 

 A Presó i Creu de la 
Mà, vehicles de la 
gent que va a 
Correus mal 
estacionats. 

 Ampliar zones 
d’aparcament per a 
vehicles. 

 Pàrquing de la presó 
com a dissuasiu. 

  Des d’Urbanisme estudiem les possibles àrees d’implantació 
d’aparcaments dissuasius, però és evident que s’han de 
col·locar en la segona corona, atès que hem d’alleugerir el 
trànsit al centre de la ciutat. Els aparcaments al centre, 
d’aquesta i de qualsevol ciutat, son de pagament. D’altra banda, 
en la redacció del Projecte de l’antiga presó, s’estudiarà la 
possibilitat d’una zona d’aparcament. Tot i això, els usos 
d’aquest espai es decidiran a través d’un procés participatiu. 

 En carrers rectes del 
districte, hi ha 
conductors que 
acceleren molt i 
posen en risc els 
vianants.  

 Pintar senyals de màxim 
30 km/h al terra. 

 Posar bandes rugoses al 
terra. 

  Guàrdia Urbana: les senyals verticals ja estan fetes; les bandes 
rugoses cal especificar llocs i ha de passar per la taula de 
mobilitat. 

 Bandes reductores: com a mesura correctora per a disminuir la 
velocitat en els carrers de la ciutat, les bandes reductores no 
acostumen a ser una bona solució, atès el soroll que 
provoquen, sobretot pel descans nocturn dels nostres veïns i 
veïnes; així consta en els informes de GU i de la Brigada 
Municipal. Malgrat tot, es pot estudiar la seva implantació en 
determinats àmbits o alternativament la possibilitat d’esquenes 
d’ase. 

 S’està treballant en posar radars fixos en vies on es corre molt 
(ex: Avinguda Salvador Dalí). 

 Descontrol dels 
patinets elèctrics i les 
bicicletes per les 

 Fer control exhaustiu de 
l’aplicació de la 

  Guàrdia Urbana: ja es fa (nota: es poden facilitar el nombre de 
denúncies). 
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voreres i espais de 
vianants. 

normativa 
(visibilització).  
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NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; 
taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 La il·luminació de tot 
el districte és molt 
pobra i crea sensació 
d’inseguretat. 

 Ja que s’està fent 
inversió en il·luminació, 
substituir o millorar el 
màxim d’enllumenat 
possible.  

Serveis 
Urbans 

 
 
 

 Durant l’any 2021 i 2022 Fisersa renovarà l’enllumenat dels 
carreres Pujades i Oliva amb una inversió de 80.000 €. Es 
canviaran les lluminàries i s’eliminaran els encreuaments del 
cablejat aeri. El cablejat anirà en façana. També es canviarà 
l’enllumenat de l’Av. Montserrat. Es canviaran els fanals i hi 
haurà llum sobre la calçada i llum sobre la vorera, amb un 
model que evitarà que l’arbrat entorpeixi l’enllumenat. La 
inversió és de 200.000 €. 

 Il·luminar el C/ Torres 
i Bages i Presó 
degudament, perquè 
causa inseguretat.  

 Seguir amb el 
manteniment dels llums 
d’aquests llocs. 

  Durant l’any 2021 i 2022 Fisersa renovarà l’enllumenat dels 
carreres Pujades i Oliva amb una inversió de 80.000 €. Es 
canviaran les lluminàries i s’eliminaran els encreuaments del 
cablejat aeri. El cablejat anirà en façana. També es canviarà 
l’enllumenat de l’Av. Montserrat. Es canviaran els fanals i hi 
haurà llum sobre la calçada i llum sobre la vorera, amb un 
model que evitarà que l’arbrat entorpeixi l’enllumenat. La 
inversió és de 200.000 €. 

 Herbes i cura de 
zones enjardinades a 
les voreres. 

 Jardiners municipals, 
passar-hi un cop a la 
setmana. 

  De les herbes de les voreres, se’n cuida Neteja viària. Aquest 
aspecte és una mica polèmic. Cal diferenciar entre males herbes 
a voreres i carrers i males herbes a zones enjardinades (parcs, 
jardins, rodones, etc.). Per tant, les herbes a zones enjardinades 
estan controlades i des del servei no es preveu mesures de 
control addicionals.  

 Les mesures que s’estan duent a terme son: 
–canvi de gestió dels saulons per reconvertir-los a prats. 
–augment de la biodiversitat en escocells fent sembra de flors i 

plantes. 
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–a la llarga, passar de gespes a prats en algunes zones de la 
ciutat. 

 De les herbes en zones de carrers i vorera se n’encarrega el 
servei de neteja viària. En concret, aquí s’estan estudiant 
mètodes de control de 2 tipus: 
a) mecànic: al desembre-octubre 2021 que engegarà el nou 

servei, hi ha comptat un equip de 2-3 persones per al 
control mecànic i neteja d’herbes. 

b) químic: s’està estudiant la millor alternativa química de 
control d’herbes, perquè hi ha una preocupació política 
respecte aquest aspecte, la qual cosa obligaria a canviar 
d’estratègia municipal de no utilitzar productes químics a la 
ciutat.  

 Males herbes a molts 
de llocs. 

 Cercar alternatives 
ecològiques als 
herbicides o 
incrementar el personal.  

  En estudi. S’està al cas de nous productes que vagin sortint. 
Incrementar el personal ara mateix no és viable.  

 Mancances en jardins 
i parcs infantils 

 Renovació i elements 
més variats per 
diferents edats. Espai 
per descansar gent 
gran. 

  Cal concretar quina franja d’edat cal reforçar perquè els parcs 
infantils estan pensats per a una franja de 3 a 12 anys. Si cal 
reforçar una franja, cal esbrinar-ho. Actualment, es van 
renovant els parcs mica en mica. Ara instal·laran 2 jocs inclusius 
(un d’ells a la plaça Joan Tutau).  
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NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; 
taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 Disseny espai públic 
en general: 

o Mala col·locació 
mobiliari urbà. 

o Voreres estretes. 
o Places mal 

dissenyades (Víctor 
Català, Bàscara...) 

o Zones nens al mig 
Pl. Remei Bosch. 

 Quan es dissenyi una 
plaça, presentar el 
projecte als veïns abans, 
per propostes. 

 
Espai Públic 

  Valoració tècnica: 
. La normativa vigent d´accessibilitat obliga a tenir la ciutat 

adaptada (voreres amplada mínima 1,80 m (excepcionalment 
1,50 m). 

. Això implica la redistribució de la secció dels carrers i la supressió 
de franges d´aparcament. 

. Es tracta d´un barri molt dens amb poques zones verdes. Es 
considera prioritari reurbanitzar les zones verdes existents (Pl. 
Victor Català, Bàscara, Remei Bosch i Creu de la Mà) adequant 
l´accessibilitat, traient l´espai dels cotxes i guanyant-lo per 
ampliar la plaça. 

. La definició de la prioritat de redacció i execució de cadascun dels 
projectes correspon al govern així com la dotació 
pressupostària. 

 

 Voreres del C./ Pere 
III son molt estretes i 
costa molt transitar-
hi les persones amb 
alguna dificultat. 
Sobretot la banda on 
s’aparca al costat.  

 També el paviment 
està en mal estat.  

 Eixamplar almenys una 
de les dues voreres i 
millorar el paviment de 
totes dues.  

  Valoració tècnica: 
. La normativa vigent d´accessibilitat obliga a tenir la ciutat 

adaptada. ( voreres amplada mínima 1.80 ( excepcionalment 
1.50m) 

. Això implica la redistribució de la secció dels carrers i la supressió 
de franges d´aparcament. 

. Ampliar voreres per garantir accessibilitat vol dir treure franja 
d´aparcament. 

Hi estem obligats per llei. 
secció actual 0.95+5.60+0.95 
secció nova 1.5 +3.2+2.8 ( arbrat) 
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. La definició de la prioritat de redacció i execució de cadascun del 

projectes correspon al govern així com la dotació 
pressupostària. 

 

 Voreres molt estretes 
(Presó i Creu de la 
Mà) 

 Anivellar. 

 Treure algun pàrquing 
valorant-ho molt bé. 

  Valoració tècnica: 
. La normativa vigent d´accessibilitat obliga a tenir la ciutat 

adaptada. ( voreres amplada mínima 1.80 ( excepcionalment 
1.50m) 

. Això implica la redistribució de la secció dels carrers i la supressió 
de franges d´aparcament. 

. Ampliar voreres per garantir accessibilitat vol dir treure franja 
d´aparcament. 

Hi estem obligats per llei. 
secció actual 0.95+5.60+0.95 
secció nova 1.5 +3.2+2.8 ( arbrat) 
 
. La definició de la prioritat de redacció i execució de cadascun del 

projectes correspon al govern així com la dotació 
pressupostària. 
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NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; 
taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 Manca de 
contenidors de 
reciclatge: orgànic i 
restes vegetals. 

 El Consell Comarcal o 
qui correspongui ha de 
col·locar-los. 

Medi 
Ambient 

  El nou servei de recollida de residus implantarà un nou sistema 
de recollida que inclourà la recollida porta a porta al sector 
comercial i de la restauració, la qual cosa farà disminuir la 
pressió i l’ús dels contenidors de la via pública. També establirà 
una reubicació els contenidors. 
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NECESSITAT DETECTADA PROPOSTA DE MILLORA 
ÀREA 

COMPETENT 

VIABILITAT 
EXECUCIÓ 

–verd; 
taronja; 
vermell– 

ARGUMENTACIÓ POLITICOTÈCNICA 

 Manca de zona 
verda a tot el 
districte. 

 Ampliar la zona verda a 
tot el districte. 

Planejament 
POUM 

  Pendent aprovació PGOU, que inclou noves àrees verdes en 
aquest districte. En concret, pretén eixamplar la plaça Abdó 
Terradas que permetrà descompactar la zona centre. 

 A banda, hi ha sobre la taula a llarg termini la desaparició de les 
vies que, en cas que passés, permetrà un escenari idoni per 
eixamplar les zones verdes en aquest districte. 

 Zones verdes/espais lliures: El nou POUM ja contempla aquesta 
mancança i les mesures correctores per a la millora dels ratis 
de m2 d’espai lliure/hab. Cal substituir PGO per POUM. 

 Pocs espais de zona 
verda al voltant de la 
Presó vella. 

 Condicionar i obrir al 
poble el voltant de 
l’edifici de la Presó 
vella.  

Espai Públic 
Planejament 

Serveis 
urbans 

 

  1. Definició proposta definitiva i explicació als veïns/procés 
participatiu... 

 2. Redacció projecte 

 3. Tramitació i dotació pressupostària 

 4. Licitació de l´obra i execució 

 Tot el procés pot durar de 8 a 12 mesos, en funció de la 
disponibilitat del personal. 

 Manteniment espai 
públic: voreres. 

 Més manteniment.  
Manteniment 

Via Pública 

  S'actua quan es detecten o s'avisa de punts concrets. Si se'n 
detecten de nous en el moment de la reparació, també s'hi 
actua. 

 En els carrers on es 
va dur a terme el pla 
de cruïlles de l’època 
Santi Vila no hi ha 
passos de zebra. 

 Repintar passos de 
zebra on eren abans.  

Via Pública 

  S’estudiarà. Es pot fer una instància per demanar el lloc 
concret. 
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 Problemes del pas a 
nivell. 

 Treure’l. Buscar 
finançament per 
eliminar-lo i mantenir 
l’estació. 

POUM 

  Es poden veure les exposicions del nou POUM. 

 Gran quantitat de 
comerços que no 
aconsegueixen 
cobrir totes les 
necessitats ja que 
tots son de la 
mateixa naturalesa. 

 Diversificar els negocis i 
comerços del barri. 

Promoció 
Econòmica 

  El barri esta molt ben dotat (en especial el quotidià). És normal 
que el no quotidià estigui al centre.  

 S'ha fet un estudi recentment, el Pla de dinamització de 
l'activitat comercial urbana de Figueres, disponible a 
http://ca.figueres.cat/upload/element/pla-de-dinamitzacio-
comercial-de-figueres.pdf. 

 Properament, es començaran a implementar accions d'aquest 
Pla. 

 No hi ha un espai 
jove on poder fer 
activitats de 
qualsevol naturalesa 
(lúdiques, culturals, 
micro obert, etc.). 

 Habilitar un local que 
funcioni amb una 
declaració responsable 
on s’estipuli el retorn 
de la clau, l’activitat a 
realitzar..., per poder 
allargar l’activitat més 
enllà d’un horari 
convencional, deixant-
ho tot en el mateix 
estat que estava. 

Benestar 
social | 

Joventut 

  La tècnica té l’encàrrec de dinamitzar les “tardes joves” a tota 
la ciutat. Al D5 a Rosa Maria Ymbert (local). 

 Cal coordinar-se amb Joventut o Oficina Jove. 

 Aquest tipus d'equipaments es fan sota criteri d'oportunitat (a 
diferència de les biblioteques, per exemple, que vénen 
marcades per normativa que relaciona nombre d'habitants 
amb àrees d'influència). A Figueres hi ha una Oficina Jove que 
és d'àmbit comarcal i compleix aquesta funció, però entenem 
que queda lluny del Rally Sud. 

 

 Falta d’integració de 
nouvinguts a la vida 
ciutadana en 
general. 

 Escoles de català. 

 Fer classes en centres 
cívics, que facin coses 
per atraure’ls. 

 Anar-los a buscar. 

Benestar 
social (Nova 
ciutadania) | 
Acció cívica 

  Assessorament a la regularització i cursos d’acollida (cada 3 
mesos).  

 Cal coordinar-se amb escola d’adults i el Consorci de 
Normalització Lingüística. Des d’Educació ja es fan classes per a 
alumnes nouvinguts a l’estiu. 

http://ca.figueres.cat/upload/element/pla-de-dinamitzacio-comercial-de-figueres.pdf
http://ca.figueres.cat/upload/element/pla-de-dinamitzacio-comercial-de-figueres.pdf
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 Buscar solucions al 
problema de la 
Presó. 

 Almenys, zona exterior: 
jardins, pati, zona 
aparcament. 

Interior 
Promoció 

econòmica 
 

Espai Públic 

  Possibilitat d’ubicar-hi serveis de la Generalitat i de 
l’Ajuntament a l’interior: OTG, Promoció Econòmica, 
Agricultura, Serveis socials... 

1. Definició proposta definitiva i explicació als veïns/procés 
participatiu... 

2. Redacció projecte 
3. Tramitació i dotació pressupostària 
4. Licitació de l´obra i execució 
Tot el procés pot durar de 8 a 12 mesos, en funció de la 

disponibilitat del personal. 

 Solars privats que 
estan deixats o 
bruts. 

 Cercar intensament 
propietaris de la 
propietat 
(immobiliàries, banca, 
etc.).  

Medi Ambient 
Habitatge 

Urbanisme 
(taronja) 

 
 
 

 Es faran les visites i requeriments oportuns als propietaris que 
tinguin solars en mal estat.  

 Des de l’òptica d’Habitatge, s’està fent una cerca intensiva dels 
habitatges construïts. Tangencialment, es poden contactar 
alguns propietaris de solars per a iniciatives d’habitatge social. 

 L’Ajuntament crearà el registre municipal de solars sense 
edificar, de conformitat amb les disposicions de la legislació 
urbanística vigent i atenent als terminis per a l’edificació o 
rehabilitació que s’estableixen al planejament general o 
derivat. 

 En defecte de l’establiment d’aquests terminis, per al sòl urbà 
consolidat i pel no consolidat que no es trobi inclòs en un 
polígon d’actuació urbanística, el termini per a edificar els 
solars i situacions que s’hi equiparen, d’acord amb la normativa 
urbanística que regula aquest registre especial, serà de 5 anys 
des de la data de l’entrada en vigor del POUM, per a la 
implantació dels usos residencials. Transcorregut aquest 
termini, els solars inclosos i pels que s’hagi declarat 
l’incompliment de la obligació d’edificar, els nous adquirents 
disposaran d’un nou termini màxim per a edificar o rehabilitar, 
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de 3 anys. I davant d’incompliments successius, els períodes 
per a edificar seran, cadascun d’ells de 3 anys. 

 També s’inclouran a aquest registre les construccions existents 
dins de polígons en les situacions descrites a l’apartat següent 
que s’hagin de mantenir i no resultin incompatibles amb el 
desenvolupament del polígon o aquest sigui objecte de 
reparcel·lació econòmica. També hi estaran compresos els 
solars o edificacions en sòl urbà no consolidat, no inclosos en 
un polígon d’actuació urbanística, encara que no s’hagi 
acomplert la obligació de cessió a la que es refereix l’apartat 2 
de l’article 44 del TRLUC. 

 Es consideren criteris prioritaris per a inscriure finques al 
Registre els solars que siguin susceptibles de ser edificats 
immediatament, d’acord amb el planejament urbanístic 
general o derivat en què hi hagi construccions paralitzades, 
ruïnoses, derruïdes o inadequades a l’indret o per 
l’incompliment del deure de la propietat de dedicar els 
habitatges a usos compatibles. A aquests efectes és un ús 
incompatible amb el planejament, quan aquest assigna l’ús 
residencial, els habitatges que estiguin desocupats de manera 
permanent i injustificada d’acord amb la normativa d’habitatge 
i s’hagin incomplert el requeriment de l’administració per a 
que cessi dita situació. La inscripció es produirà, prèvia 
audiència a l’interessat, a partir de l’esmentat incompliment. 

 Es consideren també criteris prioritaris per a inscriure finques 
al Registre els següents: 

o La permanència de solars sense edificar al sòl urbà 
consolidat, la qualificació dels quals permeti construir 
plurihabitatge. 
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o L’incompliment d’ordres d’execució d’obres de 
conservació o rehabilitació requerides per la protecció 
del patrimoni arquitectònic. 

o Habitatges o construccions destinades a l’habitatge 
però degradats o vandalitzats, en estat d’abandó o 
estructures construïdes i no finalitzades, amb llicència 
caducada o sense pròrroga per a finalitzar-les. 

o Habitatges que requereixin de la seva rehabilitació, o 
no disposin de les condicions mínimes d’habitabilitat, 
quan l’import d’execució de les obres o instal·lacions 
per assolir dites condicions superi el 50% de l’import de 
l’obra nova. 

o Els habitatges declarats en ruïna i s’hagi incomplert el 
requeriment o el termini per a edificar o rehabilitar. 

Aquesta intervenció es podrà començar a du terme quan estigui 
aprovat el nou POUM. 
 

 
 


