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1. El PAM, l'esdevenir de Figueres 

Un Pla d’actuació Municipal per a Figueres. 

 

Us presentem el Pla d’Acció Municipal per al quatrienni 2012‐2015, un document que 

partint d’una diagnosi acurada de l’estat de la ciutat des del punt de vista demogràfic, 

social i econòmic planteja els principals objectius i accions a dur a terme durant els 

propers anys per afiançar la ciutat de Figueres com una ciutat creativa i d’oportunitats, 

que té cura dels detalls i de la sostenibilitat i que fa del seu caràcter obert i liberal, de 

la cohesió i la defensa de la identitat els seus valors més preuats. 

Perquè estem convençut que en democràcia els reptes admeten més d’una solució; 

perquè creiem que concretar en negre sobre blanc un Pla d’actuació Municipal per a 

un període de temps determinat, en aquest cas per al quatrienni 2012‐2015 és un 

exercici de transparència i d’honestedat, que afavoreix el diàleg i la crítica constructiva 

i, finalment, perquè tenim projecte per a Figueres i volem compartir‐lo, per fer‐lo més 

fort, us presentem aquest document per a ser debatut, contrastat i enriquit. 

El resultat del procés de participació ciutadana que s’obrirà amb la seva aprovació 

inicial al plenari de l’Ajuntament i que acabarà amb la seva aprovació definitiva també 

per part del plenari municipal després d’haver escoltat tots els ciutadans i entitats amb 

coses a dir fixarà el full de ruta del govern municipal per al conjunt del mandat 

municipal, incorporant només als canvis que imposin l’aparició de noves oportunitats o 

desafiaments en aquests moments imprevisibles.	



2. Estructura del PAM 2012-2015 

 

El Pla d’Actuació Municipal, (PAM) és el document on es recull el projecte de Govern 

per a la ciutat de Figueres. 

Es tracta del traçat transversal de tot un seguit d’actuacions que ens portaran a 

determinar els grans eixos de l’acció de govern a l'Ajuntament per l’actual mandat per 

tal de fer de Figueres la ciutat de totes les figuerenques i els figuerencs. 

El PAM per a la ciutat de Figueres s'agrupa en els següents àmbits: 

 

1. Ciutat creativa i d'oportunitats 

2. Ciutat dels detalls 

3. Ciutat de les persones 

4. Ciutat verda 

5. Per una administració més propera, austera i eficient. 

 

Aquest document s’erigeix en una eina de transparència del govern local de la ciutat 

de Figueres, on es defineixen els objectius globals, les línies d’actuació 

programàtiques, les estratègies i la xarxa d’iniciatives transversals de totes les 

regidories de l’Ajuntament de Figueres amb una determinació present i una projecció 

que, òbviament, s’estén més enllà dels propers quatre anys de govern. D’aquesta 

manera considerem que el PAM és un vector essencial per al treball i el dia a dia de 

totes les regidories de la Corporació Local però també ho és per als ciutadans i 

ciudatanes que en vulguin fer un seguiment. 

El Pla d'Actuació Municipal que aquí es presenta recull els objectius principals a 

desenvolupar durant el mandat municipal comprès pels anys 2012-2015 i que, tot i el 

dificil context econòmic que vivim, es pretèn de fer-lo plausible. 

El PAM és doncs l'aplicació pràctica del pressupost municipal i de la voluntat del 

govern de la ciutat i fruit dels estudis i anàlisi del model de ciutat desitjada. 

Conjuntament amb l’aprovació definitiva del PAM s’establiran un conjunt d’indicadors 

de seguiment que permetran al ciutadà seguir l’evolució i l’estat de la mateixa. 

Així com es consolidaran les accions de participació ciutadana i d’informació d’estat de 

la ciutat mitjançant indicadors. 



3.1. Anàlisi del territori 

3.1.1. La situació geogràfica 

Figueres és la capital de la comarca de l’Alt Empordà, la ciutat catalana més 
important de les properes a la frontera francesa pels Pirineus orientals. Pel seu 
emplaçament territorial, articula un important node de comunicacions que la 
converteixen en la porta d’entrada i parada de viatgers i mercaderies que 
entren i surten de Catalunya pel nord i facilita l’accés natural a l’àrea de la 
Costa Brava a llevant i a les muntanyes prepirinenques per ponent on també 
dona accés a les comarques interiors del Pla de l’estany, la Garrotxa i el 
Ripollès. 

Aquesta privilegiada situació geogràfica suposa un important indret de pas ja 
apreciat pels colonitzadors romans que avui encara és plenament vigent tal 
com mostra la decidida localització de les més modernes vies de comunicació 
internacionals. 

El sistema territorial de la ciutat Figueres el formen tres corones funcionals: una 
àrea funcional d’abast comarcal (tot l’Alt Empordà); una àrea urbana extensa, 
amb una forta mobilitat obligada, que abasta 35 municipis de la comarca; i una 
àrea urbana intensa, que abasta els 16 municipis que és el que anomenem el 
Sistema urbà de Figueres. 

 

3.1.2. La ciutat 

Situada entre les cotes 25 i 50 m sobre el nivell del mar, al bell mig d’una 
extensa planura fluvial agrícola, Figueres es constitueix com el centre econòmic 
social i cultural de la comarca on encara és present l’activitat agrícola malgrat 
l’amplia i decidida presència d’activitats dels sectors terciaris, industrials i de 
serves, entre les que destaca el turisme i el comerç. 

Estar emplaçada al costat d’importants vies de comunicació li ha atorgat una 
excel·lent predisposició per a la implantació d’equipaments singulars d’abast 
territorial com són el castell de Sant Ferran (1753), el Museu Dalí (1974), el 
centre històric comercial, l’estació de l’alta velocitat, l’hospital comarcal o el 
centre penitenciari regional. 

Figueres té una població de 45.000 habitants amb una àrea d’influència per la 
seva ubicació geogràfica d’abast comarcal que arriba fins als 140.000 
habitants. 

Paral·lelament al desenvolupament demogràfic, el creixement econòmic de la 
comarca també ha generat la implantació de centres de producció i distribució 
de mercaderies que actualment disposa d’una superfície global ocupada de 
532 hes en l’àmbit més proper. 

 

3.1.3. Les infraestructures, la comunicació i la mobilitat 

Pel seu emplaçament territorial, articula un important node de comunicacions 
que la converteixen en la porta d’entrada i sortida a Catalunya dels viatgers i 
les mercaderies, així com l’accés natural a l’àrea de la Costa Brava, a llevant, i 
a les comarques interiors del Pla de l’estany, la Garrotxa i el Ripollès, a ponent.  



Les infraestructures de mobilitat territorial han d’estar al servei de la ciutat i dels 
seus veïns. La seva implantació sobre el territori oferirà grans oportunitats que 
hem de saber aprofitar, per aquest motiu caldrà que en els propers anys 
participem activament en col·laboració amb les administracions responsables 
en el seu disseny i construcció: 

El Ferrocarril 

El principal repte és culminar el nou model ferroviari de Figueres i connectar la 
ciutat i la seva comarca a les infraestructures ferroviàries d’altes prestacions 
que permetin apropar Figueres i el seu entorn a la resta de les principals ciutats 
catalanes i franceses mercès l’escurçament de la durada dels viatges. Això ha 
de possibilitar una major interacció social i econòmica de la població i un 
desenvolupament més qualitatiu. 

La nova xarxa ferroviària d’altres prestacions que travessa la comarca, el seu 
enllaç amb la xarxa ferroviària convencional, la futura construcció d’una estació 
de mercaderies i d’una variant per l’est de la línia de mercaderies d’ample mixt 
(Europeu i ibèric), la futura construcció de la zona logística de 130 hectàrees 
del Far d’Empordà i Vilamalla al costat dels principals polígons d’activitat de la 
comarca, permetrà la formació d’una àrea econòmica altament dotada i molt 
competitiva dins el mercat econòmic regional. 

Una vegada posada en servei la nova estació ferroviària d’altes prestacions, les 
actuacions prioritàries per al municipi, són culminar el nou model ferroviari de 
Figueres que permeti la supressió dels passos a nivell del centre de la ciutat i 
aconseguir la bona connexió d’aquesta estació amb la resta de la xarxa viària 
urbana i territorial.  

Culminar el nou model ferroviari de Figueres passa per disposar de dues 
estacions, una pels serveis d’altres prestacions a Vilafant i l’altre pels serveis 
regionals i rodalies pel centre de la ciutat amb un soterrament parcial de les 
vies i de l’estació eliminant els dos passos a nivells existents i alliberant l’àrea 
central de la ciutat de la presencia de la plataforma que ocupa avui el tren 
convencional. 

Culminar el nou model ferroviari de Figueres ha de generar unes dinàmiques 
que facilitin la renovació urbana i la recuperació econòmica i social dels barris 
de ponent de la ciutat per connectar-los amb el centre històric, i d’altra banda, 
l’alliberament dels espais centrals ara ocupats per la plataforma i les 
instal·lacions del ferrocarril convencional, permetrà la formació d’una àrea de 
nova centralitat per a activitats econòmiques en un emplaçament òptim per a la 
seva integració urbana que potenciarà i qualificarà l’espai públic de Figueres. 

La xarxa de carreteres 

Els sistema de mobilitat territorial per carretera al voltant de l’àrea urbana de 
Figueres estarà formada per una Ronda territorial de distribució i els seus 
enllaços a la xarxa viaria local. 

Aquesta ronda, que encara cal completar, estarà formada per l’autopista Ap-7 i 
els seus accessos sud i nord (avui encara incomplert), la carretera N-2 i la seva 
variant est, i les futures Autovies A-2 i A-26, que distribuiran els transits de les 
carreteres N-II (de Girona a França), N-260 (de Llançà a Olot), C-260 (de 
Roses i Castelló d’Empúries), i C-31 (de l’Escala i la Bisbal). 



Per connectar la Ronda territorial a la xarxa viaria local caldrà construir la 
prolongació de la carretera C-31 a l’altura del Pont del Príncep fins a la nova 
estació del ferrocarril d’altes prestacions; la connexió d’aquesta via de suport 
de l’estació amb la carretera nacional N-IIa a través del túnel per sota del 
Castell de Sant Ferran per la banda Nord; la connexió de l’àrea de l’estació 
amb la construcció de l’enllaç a la nova autovia A2 i la seva correspondència 
amb la A26. A nivell local, les prioritats correspondran a la finalització de la 
Ronda nord viaria (des de la carretera de Llançà fins a la carretera N-IIa) i la 
finalització de la Ronda sud viaria (des de la carretera N-IIa fins l’avinguda 
Montserrat Vayreda). 

Mobilitat sostenible, vialitat local, transport i espai públic. 

Un dels objectius de la política municipal pels propers anys ha de ser 
l’establiment d’un model d’organització de la ciutat que porti cap a una Mobilitat 
sostenible, entesa com l'ús més racional del vehicle privat impulsant més i 
millor transport públic, prioritzant els desplaçaments a peu o en bicicleta, 
aconseguint una menor ocupació de l’espai públic, una menor contaminació 
atmosfèrica i acústica, una menor despesa energètica i un estil de vida més 
saludable. 

Les accions aniran dirigides a recuperar espai urbà (carrers amb prioritat per a 
vianants, voreres més amples, carrils bus i carril per bicicletes) per gaudir de la 
ciutat, tot desplaçant-se amb seguretat i amb economia de temps i energia. 

Del seguit d’actuacions que caldrà impulsar en destacaríem les següents: 

Pla de rondes: Dels 100.000 vehicles que accedeixen a la ciutat cada dia 
només un 25% tenen com a destí final l’àrea central de la ciutat. Un 25% dels 
vehicles es mouen entre barris i el 50% restant travessen la ciutat per anar a 
una altra població. Aquesta quantitat de vehicles que es mouen entre barris o 
travessen la ciutat s’ha de canalitzar per un sistema de rondes urbanes que 
permetin circumval·lar el centre. 

A curt termini, i mentre no es realitzen les inversions de la Ronda Nord, caldrà 
semaforitzar la cruïlla de l’avinguda Salvador Dalí amb el carrer Port Lligat que 
permeti que utilitzar els carrers Hortes, Rec Arnau, i l’avinguda Perpinyà com a 
ronda urbana pel límit nord del centre històric 

 

Pla d’aparcaments: Figueres és una capital comarcal que rep cada dia una 
important quantitat de visitants, molts del quals ho fan en vehicle privat, que 
volen accedir al centre de la ciutat per a treballar, comprar, passejar, i fer 
turisme. Per canalitzar aquest flux de vehicles i reduir-ne el seu impacte sobre 
el medi caldrà seguir desenvolupant el pla d’aparcaments amb la creació 
d’aparcaments dissuasoris a les portes de la ciutat i aparcaments soterrats en 
el perímetre del centre històric conjuntament amb l’aplicació de mesures de 
millorar de l’aparcament de carrer mitjançant l’aplicació d’àrees per residents 
(verdes), per a la rotació comercial (blaves) i la carrega i descarrega (grogues).  

Els dos objectius principals del projecte seran: facilitar l’estacionament als veïns 
a prop de casa seva (zones verdes) i afavorir l’activitat econòmica, 
incrementant la rotació de l’estacionament (zones blaves i grogues). 

 



Transport urbà: cal una aposta decidida per un transport públic, que a més de 
contribuir a la mobilitat sostenible (reducció de l’emissió de CO2, reducció de la 
potència acústica, reducció del consum de combustible), reforci els vincles de 
convivència a la ciutat. 

Transport en bicicleta: cal transformar l’espai públic i desenvolupar una 
verdadera xarxa per al transport en bicicleta amb espais de convivència i carrils 
segregats, on sigui possible, per afavorir una mobilitat alternativa a l’automòbil, 
que relligui els principals punts d’interès (equipaments públics i privats, àrees 
comercials, estació d’autobús i ferrocarril, aparcaments públics i privats de 
rotació) amb les àrees residencials de la ciutat. 

L’espai públic. 

L’espai públic és la base física on es produeixen la major part de les relacions 
humanes i també de les activitats i manifestacions culturals, comercial i 
cíviques. Per això les actuacions municipals han d’anar en la direcció de la 
creació, millora i reurbanització d’espais públics per afavorir que Figueres sigui 
una ciutat amable amb les persones per passejar, gaudir i civilitzar-se. 

Fer l’espai públic accessible a tothom i de forma agradable és un dels objectius. 
Les actuacions han d’estar orientades a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques adaptant progressivament tots els passos de vianants i els 
principals recorreguts de la ciutat. Hem d’aconseguir un espai públic ben 
equipat amb un mobiliari urbà de qualitat (catàleg de mobiliari urbà). També 
caldrà adaptar i modernitzar la senyalització. 

La transformació de determinades cruïlles del centre de la ciutat ha tingut com 
a objectiu eliminar les barreres arquitectòniques, millorar la seguretat viària i 
dels vianants amb la reducció de la velocitat dels vehicles, d’introducció d’arbrat 
i mobiliari urbà allí on ha estat possible, per fer més agradable la utilització de 
l’espai públic. Per tant, en els propers anys caldrà seguir millorant 
progressivament moltes de les cruïlles del centre de la ciutat. 

 

3.1.4. La planificació urbanística (Àrees de desenvolupament) 

- La planificació urbanística: Les Àrees d’oportunitat per a sòl productiu 

La necessitat de creació de sòl productiu per generar suficients llocs de treball 
d’acord amb les previsions de creixement demogràfic resultants de l’oferta 
actual de sòl residencial s’haurà de traduir en propostes innovadores mixtes 
que defugin de la segregació espacial dels usos sobre el territori. 

Completar i cosir les parts disperses de la ciutat heretada, la reordenació dels 
buits urbans suburbials, el repte d’obtenir del problema de la no ciutat l’impuls 
per proposar un ordre nou d’una escala major i més complexa, configuren els 
escenaris multipolars de les transformacions més substantives que pot viure la 
ciutat compacta en els propers anys. 

El sòl és un recurs escàs i la seva ocupació per la urbanització és quasi 
irreversible. La solució estarà també en reaprofitar la pròpia ciutat, la 
rehabilitació d’edificis, la reforma dels teixits residencials existents i la 
reconversió dels teixits industrials. 



Les Àrees d’oportunitats de transformació urbanística per a sòl productiu que 
s’han detectat serien: 

- Àrea al nord del terme municipal (usos productius). Creació de sòl per a grans 
empreses al voltant de l’accés a l’ap-7 nord, N-2 i a les futures autovies A-2 i A-
26 

Com estableix el propi Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres, en 
el moment que l’administració competent hagin concretat de manera definitiva 
les corresponents traces i rasants de la infraestructura viària de la part nord-
oest de la ciutat, procedirà estudiar les opcions de l’àmbit definit entre els 
polígons de Can Pedrosa i Minerals Girona. A aquest espai s’estudiarà com 
establir una nova àrea d’escala supramunicipal entre els municipis de Llers i 
Figueres que ha d’equilibrar pel nord l’oferta de sòl productiu de sistema urbà 
de Figueres, un espai on hi tinguin cabuda implantacions industrials, terciàries i 
comercials de gran escala que ajudin a potenciar el teixit productiu de la 
comarca mercès a la seva excel·lent comunicació. 

- Àrea nord-est. ARE Horta Capallera – Cendrassos nord, Sector Cendrassos 
sud, Sector Ronda Nord i la part nord del centre històric (usos residencials i 
equipaments). 

Aquesta àrea formalitzarà el tancament per la part nord de la ciutat residencial.  

Amb el desenvolupament dels Sectors Horta Capallera – Cendrassos nord, 
Sector Cendrassos sud i amb la consolidació per l'edificació del Sector Costa 
Brava, ja urbanitzat, s’aconseguirà la unió definitiva del Centre Històric amb el 
barris de l'Horta Capallera i els Cendrassos i aquests, per mitjà de la nova 
ronda nord, amb la resta de la ciutat.  

- Àrea sud de Vilatenim (usos productius)  

La reurbanització de la carretera C-260 al seu pas per Vilatenim i la nova traça 
del perllongament del carrer Itàlia fins a l’àrea d’equipaments a l’entorn de 
l’estadi municipal consolidarà la vialitat de l’àrea sud de Vilatenim i obrirà 
l’oportunitat d’ordenar els espais intersticials per a usos productius de mides 
mitjanes. 

- Àrea de l’avinguda Vilallonga i del Barri Sostenible (usos mixtos residencials, 
terciaris i productius). 

La materialització dels trasllats previstos de la depuradora d’aigües residuals i 
de l’escorxador Fridasa, que han de ser substituïts per nova ciutat (reconversió 
sostenible d’àrees industrials obsoletes), juntament amb els processos que 
s'induiran en els magatzems de l’entorn de l’avinguda Vilallonga, obren 
l’oportunitat d’integrar definitivament als teixits centrals el recinte Firal i la Marca 
de l’Ham. 

- Àrea tecnològica de les deveses del riu Manol i Àrea de nova centralitat de 
l’estació central del ferrocarril (usos mixtos terciaris, productius i residencials). 

Aquesta serà la darrera gran peça de sòl que s’incorporarà a la ciutat ja que el 
seu desenvolupament anirà lligat a l’eliminació de la barrera del ferrocarril. 
L’oportunitat que ofereixen aquests terrenys amb una nova accessibilitat a la 
variant de la N-2, amb la proximitat dels usos productius i terciaris del recinte 
firal i amb la creació d’un gran parc extensiu (el Parc del Manol) que atorgarà 



un entorn d’alt nivell ambiental i paisatgístic, ens porta a pensar que serà el lloc 
més adequat per proposar-hi sòl per a activitats terciàries i productives amb 
una densitat i diversitat d’usos, amb equipaments de mida gran, i amb una 
petita part de sòl destinada a l’habitatge.  

- Àrea productiva Ronda sud: Sectors molí de l’arròs i Camp de Tir (usos 
productius) 

L’obertura de la Ronda Sud haurà de donar continuïtat als usos productius 
existents al Sector Industrial Sud i oferir també una part de sòl per a activitats 
terciàries en l’àmbit de contacte amb els sectors de sòl urbanitzable 
residencials, Sector Hotel ronda i Sector Mas Tutau. 

- Àrea d’activitats de ponent (usos mixtos residencials, equipaments i terciaris) 

A la creixent dinàmica terciària de l’extrem de migdia de la ciutat consolidada 
entre l’avinguda Salvador Dalí a l’entorn de la Presó i el carrer Nou a l’alçada 
de la Creu de la Mà, s’afegiran en un futur proper als equipaments escolars 
actuals (llars d’infants, escoles, institut i la nova escola d’Hosteleria a tocar 
l’IES) nous serveis d’escala comarcal i regional (el nou CAP projectat en el 
solar de la sitja del blat), i el nou equipaments escolar que ha de sorgir de la 
reutilització de la Presó vella (Escola Carme Guasch). 

La progressiva consolidació d’aquesta nova àrea terciària i residencial permetrà 
l’articulació amb passejos arbrats de les places i parcs intercalats (des del nou 
parc dels Olivars fins l’arbreda catalogada del mas Tutau) i oferirà l’oportunitat 
de reforçar el paper dels carrers Sant Pau i Nou com a vies de connexió de 
vianants entre aquesta àrea i el centre de la ciutat. 

- Àrea central, l’eixample de migdia: La ciutat del nou-cents (usos residencials) 

En una posició molt més central i pràcticament sense buits urbans significatius, 
entre l'Avinguda Salvador Dalí, els carrer Sant Llàtzer i Col·legi i la via del 
ferrocarril, resta el repte de més difícil solució. En l'extens teixit dels diversos 
eixamples dels segles XIX i XX es requereixen dos tipus d’actuacions, una 
atenció detallada a la petita escala (actuacions de foment de la rehabilitació de 
l’edificació, jerarquització del viari, promoció d’aparcaments col·lectius, 
priorització del vianant, reurbanització de cruïlles, reurbanització amb arbrat 
dels grans eixos, el perllongament a migdia del Passeig de l’estació, la reforma 
de l’avinguda Salvador Dalí, etc.) i una atenció a petites àrees d’oportunitat 
vinculades a la substitució de naus, tallers i finques que encara resten sense 
edificar i que poden aportar petits espai públics per augmentar-ne la qualitat 
urbana.  

- Àrea de ponent: Culubret, Sant Joan, avinguda Avinyonet, ARE carretera de 
Llers i entorns nova estació. (usos residencials, terciari i equipaments) 

La construcció de la nova estació ofereix l’oportunitat de millorar la part oest de 
la ciutat i també l’obligació de resoldre la problemàtica del Barri de Sant Joan.  

Oportunitat, en quan la nova porta ferroviària de la ciutat pot establir un nou eix 
d’activitats molt potent de relació amb el centre històric per mitjà de la 
transformació urbanística dels àmbits dels entorns de l’avinguda Avinyonet, 
l’àrea residencial estratègica de la carretera de Llers i els terrenys del municipi 
de Vilafant al voltant de l’estació, per a usos residencials, comercials, terciaris, 
equipaments i nous espais lliures com el parc sobre la Riera Galligants. 



Obligació, en quant a que caldrà resoldre definitivament la transformació 
urbanística radical del Barri de Sant Joan i establir les pautes de millora urbana 
del Culubret i els seus entorn més immediats. 

- Àrea nord-oest: L’estrep de la muntanyeta (usos d’equipaments i residencials) 

Sobre la traça del carrer Gloria Compte en la façana posterior de l’Hospital fins 
arribar cap a ponent al peu de la carretera de Llers i trobar la sortida oest del 
túnel de la ronda nord, apareix l’oportunitat d’ampliar i reordenar en profunditat 
tot el complex d’equipaments que en virtut de les connexions viàries 
esmentades i de la nova estació ferroviària deixaran d’estar en un cul de sac 
per a posar-se al peu d’una de les noves portes de la ciutat.  

La posada al dia del complex poliesportiu començada ja amb la rehabilitació de 
les pistes de tenis existents, la construcció de les piscines exteriors i 
l’aparcament, ha de venir complementada amb les noves pistes de tennis i 
pàdel sobre de la seva coberta i la millora dels equipaments de l’estadi Albert 
Gurt. La culminació recent de l’ampliació de l’hospital, la futura addició a ponent 
de l’Institut d’una nova escola i una nova llar d’infants, i la creació del parc al 
voltant dels habitatges de l’exèrcit d’aviació, completaran tot el conjunt, tot 
plegat, a la vegada que s’adeqüen els parcs, passejos, places i camins que han 
de permetre la penetració del parc del castell fins el Bon Pastor i l’avinguda 
Marignane. 

- El Castell de sant Ferran. El Castell de Sant Ferran és un Bé Cultural d’Interès 
Nacional, és l’espai patrimonial de la ciutat més important i amb més potencial 
per desenvolupar-hi futures activitats. Pendent de la redacció d’un Pla especial 
urbanístic per regular la restauració, rehabilitació i reutilització del recinte de la 
fortalesa amb un programa d’usos i actuacions concret, és el vigent Pla 
Director, redactat en el seu dia pel Ministeri de Cultura, el full de ruta per 
implementar-hi activitats, i l'execució dels seus programes correspon al 
Consorci format pel Ministeri de Defensa, la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de figueres. 
 



3.2. La societat 
 
 
3.2.1 Evolució de la població Figueres – Alt Empordà  (anys1998 -2012) 
 
 

ANYS HOMES DONES FIGUERES ALT EMPORDÀ 
1998 16.437 17.425 33.862 95.871 
1999 16.528 17.519 34.047 98.506 
2000 16.552 17.489 34.041 101.028 
2001 16.850 17.794 34.644 103.631 
2002 17.188 18.130 35.318 106.840 
2003 17.790 18.690 36.480 110.743 
2004 18.478 19.327 37.805 112.439 
2005 19.468 19.960 39.428 118.950 
2006 19.811 20.154 39.965 123.983 
2007 20.696 20.984 41.680 129.158 
2008 21.497 21.471 42.968 135.413 
2009 22.367 22.092 44.459 138.501 
2010 22.380 22.362 44.742 140.262 
2011 22.429 22.501 44.930 140.428 
2012 22.606 22.729 45.335  

 

 
 
 
 

 
 
     Font: Padró municipal d'habitants de Figueres, població a u de gener de cada any 
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3.2.2 Distribució de la població per gènere i grups d’edat (any 2011) 
 

GRUPS D'EDAT Homes Homes % Dones Dones % Total 
De   0 a   4 anys 1.479 3,26% 1.411 3,11% 2.890 
De   5 a   9 anys 1.320 2,91% 1.293 2,85% 2.613 
De  10 a  14 anys 1.164 2,57% 1.115 2,46% 2.279 
De  15 a  19 anys 1.223 2,70% 1.093 2,41% 2.316 
De  20 a  24 anys 1.363 3,01% 1.335 2,94% 2.698 
De  25 a  29 anys 1.810 3,99% 1.741 3,84% 3.551 
De  30 a  34 anys 2.341 5,16% 2.085 4,60% 4.426 
De  35 a  39 anys 2.193 4,84% 1.917 4,23% 4.110 
De  40 a  44 anys 1.855 4,09% 1.635 3,61% 3.490 
De  45 a  49 anys 1.656 3,65% 1.521 3,36% 3.177 
De  50 a  54 anys 1.396 3,08% 1.436 3,17% 2.832 
De  55 a  59 anys 1.159 2,56% 1.237 2,73% 2.396 
De  60 a  64 anys 935 2,06% 1.035 2,28% 1.970 
De  65 a  69 anys 774 1,71% 856 1,89% 1.630 
De  70 a  74 anys 599 1,32% 712 1,57% 1.311 
De  75 a  79 anys 583 1,29% 826 1,82% 1.409 
De  80 a  84 anys 400 0,88% 707 1,56% 1.107 
De  85 a  89 anys 232 0,51% 517 1,14% 749 
De  90 a 999 anys 124 0,27% 257 0,57% 381 
Total Municipi 22.606 49,86% 22.729 50,14% 45.335 
	

	
	
	
Font: Padró municipal d'habitants de Figueres, població a 31 de desembre de 2011. 
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3.2.4 Evolució de la població per nacionalitats (anys 2000 - 2011) 
 
 
 
HABITANTS DE FIGUERES PER NACIONALITAT, COMPARACIÓ ANYS 2000-2011

CONTINENTS  31DES2000 % 31DES2011 % 
Europa  466 1% 3.092 7% 
Africa del Nord  1.290 4% 4.903 11%
Resta d`Africa  214 1% 1.409 3% 
Amèrica  363 1% 4.159 9% 
Àsia i Oceania  56 0% 377 1% 
Nacionalitat espanyola  32.255 93% 31.395 69%
      
Estrangers  2.389 7% 13.940 31%
Nacionalitat espanyola  32.255 93% 31.395 69%
TOTAL  34.644  45.335  
 
 
 

 
 
 
        Font: Padró municipal d'habitants de Figueres, població a 31 de desembre de 2000  i de 2011. 
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3.3. Sobre l'economia de Figueres 

3.3.1. Distribució econòmica de Figueres 

La ciutat de Figueres, segona ciutat en importància de la demarcació de Girona, té una 
economia fortament terciaritzada, com demostra el fet de que el 80,73% dels seus 
assalariats treballen al sector serveis. 
 
Les empreses de la ciutat de Figueres es concentren en el sector serveis (84%). Del 
total d’empreses d’aquest sector la majoria exerceixen la seva activitat en els 
subsectors comerç al l’engròs i al detall  i hostaleria . 
 

 
Afiliacions al RG de la Seguretat Social per comptes de cotització. 
Municipi de Figueres. Juny 2011.  Font: Observatori del Treball. Generalitat de Catalunya 
 

 
 
Pel que fa als treballadors per compte propi exerceixen la seva activitat de forma 
majoritària també en el sector serveis i en els subsectors comerç a l’engrós i al detall i 
l’hostaleria:    
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Afiliacions al RETA sector serveis. Comarca de l’Alt Empordà i Figueres. Juny 2011.  Font: Observatori del 
treball. Gencat.  



 

 

Si fem l’anàlisi considerant tant els afiliats al règim general de la seguretat social com 

els afiliats al règim especial d’autònoms, observem que a nivell de subsectors 

destaquen el de comerç a l’engròs i al detall seguit del de l’hostaleria, concentrant entre 

els dos més del 50% del total de llocs de treball del sector serveis. 
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Afiliacions als règims general i RETA del sector serveis. Comarca de l’Alt Empordà i Figueres. Juny 2011.  Font: 

Observatori del treball 

 
Aquesta terciarització és comuna al conjunt de la comarca de l’Alt Empordà tal i com s’observa 

en la distribució del PIB comarcal de l’any 2010. 

 

 
Font: Anuari comarcal Caixa de Catalunya 2011 

 

  



 

 

El municipi de Figueres té un total de 1.761 empreses a més de comptar amb 3.108 autònoms.  

La comarca de l’Alt Empordà en té un total de 6.017 i 12.677 persones que treballen per 

compte propi.   

Figueres per tant, té el 29% del total d’empreses de la comarca i el 25% del total d’autònoms.  

La majoria d’empreses del municipi de Figueres són microempreses, és a dir, empreses de fins 

a 5 treballadors 

 

3.3.2. El sector serveis 

Tal i com ha quedat ben palès en el primer punt, el principal sector de l’economia figuerenca és 

el terciari, ja que el 80,73% dels seus assalariats treballen al sector serveis i les empreses de la 

ciutat de Figueres també es concentren en aquest sector (84%). 

 

Dins d’aquest sector destaquen per diverses raons els subsectors següents: 

 

- Comerç 

- Hostaleria  

- Turisme 

- Cultura 

 

Cal destacar que Figueres té una notable afluència de compradors no només de la ciutat i la 

comarca sinó també de la resta de Catalunya i sobretot de l’Estat Francès, quantificant-se els 

compradors francesos anuals en 1.400.000. L’oferta comercial de Figueres en termes generals 

és molt ben valorada pels compradors, amb l’excepció d’alguns elements, especialment 

l’aparcament i i el transport públic. 

 

Figueres és una ciutat eminentment turística, basant la seva activitat en l’atractiu dels seus 

recursos, museus (Teatre-Museu Dalí, Museu del Joguet, Museu de la Tècnica), Castell de 

Sant Ferran, comerç, gastronomia, cultura i espectacles, fires, etc.  

 

L’afluència de turistes i visitants a Figueres és molt important, com ho demostren les 916.560 

visites que va tenir el Teatre-Museu Dalí l’any 2011. El conjunt d’oficines de Turisme de 

Figueres van atendre l’any 2010 105.772, dels quals n‘és especialment interessant observar-ne 

la procedència, on clarament destaquen els visitants francesos. 

 

És per tots aquests motius la ciutat de Figueres ha estat reconeguda com a municipi turístic per 

part de la Generalitat de Catalunya.  

 



 

Els actius turístics i culturals de la ciutat fan que la ciutat esdevingui un referent, per suposat a 

nivell de comarques gironines, però també a nivell de país. 

 

3.3.3. Definició de línies estratègiques 

En el període de gener a maig de 2011 des de l'Ajuntament de Figueres es van traçar les línies 

principals de l'estructuració de l'Àrea de Promoció Econòmica de la ciutat. 

 

Es partia d’una visió i d’una missió: 

 

VISIÓ: 

 

Figueres ha d’esdevenir un referent, en base al seu mix cultural, comercial, 

gastronòmic i turístic- per a la dinamització de l’economia local i per a la millora de les 

oportunitats i de la qualitat de vida de la ciutadania. 

 

Per això, Figueres vol ser: 

 

 Una ciutat prestigiosa com a referent de creativitat, innovació i dinamisme 

econòmic. 

 

o Amb iniciatives que donin resposta als nous sectors emergents i amb un esforç 

constant per la innovació i la qualitat en tots els àmbits, incloent els sectors econòmics 

tradicionals de la ciutat. 

o Amb una oferta cultural, turística i d’esdeveniments pròpia, variada i a l'abast de 

tothom i una oferta comercial i gastronòmica, atractiva i de qualitat que constitueixin 

motors econòmics de primer ordre i arguments de base per a la seva projecció externa.  

o Amb una aposta per la cooperació públic-privada. 

o Amb una oferta formativa dinàmica, diversa i especialitzada en camps en què 

s’esdevingui referent cultural,econòmic i/o social. 

 

 Una ciutat conscient del seu entorn i de les seves oportunitats  

 

o Amb capacitat per treure el màxim profit dels recursos propis, com a signe 

d’identitat i de projecció del territori en què es troba. 

o Amb voluntat de potenciar les possibilitats econòmiques de l'àrea urbana i d'exercir 

la seva capitalitat a la comarca. 

o Amb voluntat de tenir un paper estratègic com a ciutat fronterera del país. 

 



 

 Una ciutat que vetlli per la qualitat de vida fomentant la participació i  els valors 

de  convivència, respecte, compromís, responsabilitat, entusiasme, esforç i  

constància. 

 

o Amb la corresponsabilitat dels agents públics i privats per promoure l'equilibri entre 

el progrés econòmic i el benestar social. 

 

o Amb un paper dinamitzador i de lideratge vers els agents socioeconòmics per 

incorporar en la seva activitat la responsabilitat social i el compromís amb la cohesió i 

el benestar social. 

o Amb una atenció manifesta a les persones, amb voluntat d'aprofundir en les 

necessitats dels diferents col·lectius i crear ocupació de major qualitat. 

 

 

MISSIÓ: 

 

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, té l’objectiu prioritari de 

fomentar un creixement econòmic sostenible, a fi de millorar la qualitat de vida i el 

benestar de la població. Per aconseguir-ho, impulsarà l’aprofitament dels recursos 

propis, el foment de nous sectors emergents i la cooperació entre l’àmbit públic i privat. 

 

L’àmbit d’actuació és l’Àrea Urbana de Figueres1, ja que es tracta de la unitat 

econòmica sobre la que té sentit actuar.  Pel que fa al seu desenvolupament turístic 

s’ha d’entendre en el marc de l’àrea en què està ubicada (Empordà, Costa Brava, 

Catalunya). 

 

Per això es planteja la seva missió en aquests termes:  

o La identificació dels recursos existents i les oportunitats que ofereix el territori. 

o El coneixement de les necessitats de les persones i el seu encaix en el mercat 

laboral a través d’un procés d’orientació i formació, ajustat a les seves capacitats. 

o El creixement econòmic sostenible a través de la diversificació de l'activitat 

econòmica, la dinamització comercial i l’aposta per la qualitat i la innovació. 

o La col·laboració amb els agents econòmics i socials. 

o El suport a l’organització d’esdeveniments lúdics, comercials i culturals de 

referència. 

                                                 
1  L’àrea urbana de Figueres està  integrada,a part de la capital, per 15 municipis: Avinyonet 
de Puigventós, Borrassà, Cabanes, el Far d’Empordà, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont de 
Molins, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilafant, Vilamalla, Vilanant, Vila-Sacra, Vilabertran.  



 

o El posicionament de Figueres en els mercats de demanda turística en el context de 

les marques  Empordà, Costa Brava i Catalunya. 

o La planificació estratègica com a metodologia d'intervenció proactiva que permet 

definir objectius a curt, mig i llarg termini. 

 

A més de formular una proposta organitzativa per a l’Àrea, es varen definir els objectius 

estratègics que havia de seguir. 

 Identificar els recursos existents i les oportunitats que ofereix el territori. 

 Millorar l’ocupació i la formació continuada dels diversos sectors de la ciutat. Conèixer les 

necessitats de les persones i el seu encaix en el mercat laboral a través d’un procés 

d’orientació i formació, ajustat a les seves capacitats. 

 Donar suport al teixit empresarial, impulsant la innovació i els sectors emergents. Potenciar 

el creixement econòmic sostenible a través de la diversificació de l'activitat econòmica, la 

dinamització comercial i l’aposta per la qualitat i la innovació. 

 Impulsar el mix cultural, comercial, gastronòmic i turístic com a instrument de promoció de 

la ciutat. Posicionar Figueres en els mercats de demanda turística en el context de les 

marques  Empordà, Costa Brava i Catalunya. 

 Fomentar la cooperació públic-privat i el treball en xarxa. 

 

L’àrea de Promoció Econòmica aposta clarament per fer de Figueres un referent, en base al 

seu mix cultural, comercial, gastronòmic i turístic.  Aquesta visió integradora dels diferents 

subsectors ha de permetre dinamitzar l’economia local i millorar les oportunitats laborals i la 

qualitat de vida de la ciutadania  

 

3.3.4. Sectors estratègics 

Els potencials sectors d’inversió i potencials creadors d’ocupació a l’Alt Empordà són: 

- Logística 

- Energies renovables 

- Indústria turística 

- Comerç i màrqueting 

- Cultura 

 

A l’hora d’impulsar totes les activitats a la comarca cal tenir molt present la priorització 

d’aquelles activitats que aportin un major valor afegit i que puguin contribuir més 

significativament a la generació de llocs de treball qualificats a la comarca. 

 



 

En el sector de la logística el desenvolupament de Logis Empordà al polígon ubicat a el Far-

Vilamalla ha de permetre d’una banda que Figueres esdevingui un “hub” europeu a nivell de 

gestió intermodal de mercaderies i de l’altra que empreses del sector logístic i d’altres sectors 

vinculats s’hi instal·lin i per tant generin ocupació en aquest sector que cada vegada està 

incorporant més qualificació i valor afegit. 

 

Les energies renovables es preveu com un altre sector que ha de créixer i generar ocupació de 

qualitat. D’una banda hi ha el subsector de la generació d’energia que té enormes potencials a 

la comarca: energia eòlica, energia solar, biogas, biomassa, etc.. Així mateix existeixen estudis 

previs per a la implantació a Figueres d’un Parc Tecnològic d’Energies Renovables. 

 

Tenint en compte que els principals actius de la ciutat giren al voltant de la cultura, el turisme, el 

comerç i la restauració, Figueres ha de potenciar la seva atractivitat i la seva activitat 

econòmica en base a aquests eixos. Així doncs Figueres ha d’articular un mix cultural, 

comercial, gastronòmic i turístic que serveixi per a crear sinèrgies entre aquests sectors per a 

atraure més visitants i clients, generar més activitat econòmica i conseqüentment més 

ocupació. Els projectes de Casa Empordà i de Figueres ciutat turística van clarament en 

aquesta línia. 

 

Un altre factor que cal impulsar des de Figueres és la cooperació transfronterera com a factor 

estratègic. El fet transfronterer ofereix moltes oportunitats a diferents nivells: obertura de mercat 

a França per a les empreses empordaneses; col·laboració amb empreses franceses i projectes 

comuns; oportunitats de feina a França; projectes de desenvolupament socioeconòmic 

conjunts; projectes comercials, turístics i culturals compartits; etc. 

 

3.3.5. Treball en xarxa 

Per a poder abordar processos de desenvolupament econòmic d’un determinat territori és 

totalment imprescindible involucrar a tots els agents que hi són presents i actius, duent a terme 

un veritable treball en xarxa amb la definició d’objectius comuns i d’estratègies compartides. 

 

En aquest sentit d’una banda cal treballar conjuntament amb el conjunt d’administracions 

presents en el territori i de l’altra col·laborar estretament amb les organitzacions empresarials i 

sectorials de la ciutat i la comarca. 

 

En l’àmbit de la cooperació pública, des de l’Àrea de promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Figueres hi ha una estreta col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i amb altres ajuntaments de la. Un bon exemple d’aquesta 

cooperació és l’elaboració que s’ha dut a terme d’un mapa de necessitats formatives a nivell 

comarcal, a indicació del SOC, per part de: Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà, Ajuntament de Roses, Ajuntament de l’Escala, Ajuntament de Castelló d’Empúries, 



 

Ajuntament de la Jonquera, Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, Consorci Salines 

Bassegoda. 

 

A nivell de cooperació público-privada la col·laboració per a potenciar el desenvolupament 

socioeconòmic es du a terme fonamentalment amb les entitats següents: 

 

- Cercle EURAM 

- Federació Altempordanesa d’Empresaris (FAE) 

- Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG) 

- Comerç Figueres 

- Fòrum Imagina 

- Associació per la Formació Professional de l’Alt Empordà 

- Fundació per la Promoció dels Oficis 

 

Aquesta cooperació es busca a través de Consell Assessor de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Figueres. 

 

3.3.5. Figueres, ciutat comercial 

 
Com ja s’ha comentat anteriorment, Figueres és municipi turístic. 

 

Aquest fet respon al projecte global de ciutat de manera que turisme i comerç es potenciïn 

mútuament. 

 

Si als visitants que venen cada any al municipi se’ls ofereix una oferta comercial diversa, de 

qualitat i amb uns horaris adaptats a la seva visita al municipi, a llarg termini es podrà invertir la 

tendència negativa vigent des de fa anys i aconseguir que els turistes/visitants no vinguin 

exclusivament a Figueres per visitar el Teatre-museu Dalí sinó que puguin gaudir de tot el que 

la ciutat pot oferir.    

 

L’objectiu final, per tant, és que el turista/visitant pugui gaudir d’una experiència global basada 

en un turisme cultural (visites a museus i altres recursos culturals), un turisme gastronòmic 

(tastar en els diversos restaurants el producte autòcton) i un turisme de shopping (compra 

d’una diversitat de productes en botigues de qualitat).  

 

Pel que fa a aquest darrer aspecte, cal una política comercial local que afavoreixi una oferta 

flexible que satisfaci els diferents tipus de consumidor que té la ciutat, tant l’intern com l’extern. 

I és per aquest motiu que, en base a l’afluència turística que té Figueres esdevenir municipi 

turístic ha de ser una de les vies per assolir-ho.  

 



 

Per altra banda, una altra fita és la generació de més ocupació. Si el fet d’obrir en diumenges 

i festius atrau més turistes a la resta de subsectors, és lògic suposar que caldrà més personal 

per poder atendre l’augment de la demanda.  

 

3.3.5. La Qualitat com a valor afegit 

Tal com s'ha exposat anteriorment, el tipus de visitant de la ciutat de Figueres és molt variat 

però el que sí se n'extreu és que fonamentalment venen pel sector serveis, en l'àmbit comercial 

i turístic. 

És per això que la recerca de la qualitat ha de ser un denominador comú, de manera que formi 

part de la pròpia genètica de la ciutat. No ha de ser un objectiu sinó que ha de ser una eina per 

aconseguir l'objectiu permanent de la mobilitat de visitant a la ciutat i a la comarca. 
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4.1. CIUTAT CREATIVA I D’OPORTUNITATS 

Una condició necessària per a l’èxit econòmic, polític i social d’una ciutat és estar en condicions de retenir i 

atraure talent. Per a ser felices, les persones busquem poder guanyar‐nos bé la vida, estar en contacte amb 

altre gent que comparteix els nostres gustos, valors i aspiracions i poder‐ho fer en un entorn amable, que 

faci  possible  l’accés  a  la  cultura  i  que  doni  el  “plus  de  bellesa”  que  sigui  extremadament  curós  amb 

l’estètica dels  seus  carrers, places  i que excel∙leixi en els  seus  serveis públics  i en  la generació de  zones 

verdes 

Perquè Figueres pugui esdevenir una Ciutat Creativa i d’Oportunitats cal, sobretot, que estigui ben 

connectada, ben equipada, amb bons espais públics, parcs i passeigs, on el talent s’hi senti a gust i on es 

garanteixi la cohesió social. 

 

4.1.1 Una ciutat en xarxa 

Figueres ha culminat amb èxit el repte d’aconseguir una estació pròpia sobre el tronc ferroviari d’alta 

velocitat. En els propers anys, caldrà culminar el model ferroviari pactat entre la ciutat, la Generalitat de 

Catalunya i el Govern de l’Estat per garantir la no discriminació dels ciutadans pel fet de no viure a 

Barcelona. 

1. D’acord amb la resta d’ajuntaments amb serveis ferroviaris de la demarcació de Girona, 

reivindicarem la millora dels serveis ferroviaris de curta i mitja distància. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

2. D’acord amb els ajuntaments de l’Alt Empordà, reclamarem un millor servei ferroviari per a viatgers 

entre Figueres i Barcelona. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

3. D’acord amb els ajuntaments de l’Alt Empordà, reclamarem un servei de trens ràpids regionals, que 

connecti Figueres amb Barcelona i les principals capitals del país, a través de la xarxa d’alta 

velocitat.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4. D’acord amb el Govern de Catalunya i d’Espanya, treballarem per culminar el model ferroviari de la 

ciutat, que permeti eliminar els dos passos a nivell existents a l’avinguda Vilallonga i el carrer 

Cabanes amb el soterrament de les vies i l’estació actuals al centre de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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5. D’acord amb el Govern de Catalunya i d’Espanya, treballarem davant de les autoritats franceses per 

garantir la connectivitat de Figueres amb Paris a través del servei ferroviari del TGV. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

6. Treballarem per convertir la nova estació de Figueres‐Vilafant com a veritable estació d’altes 

prestacions, amb la generació d’un nou edifici d’estació ferroviària. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

7. D’acord amb els ajuntaments de l'Alt i el Baix Empordà, treballarem per aconseguir que els 

operadors turístics impulsin viatges organitzats mitjançant serveis ferroviaris d'alta velocitat perquè 

la nova estació de Figueres‐Vilafant esdevingui la veritable porta d’accés del turisme europeu a la 

Costa Brava. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

8. Treballarem per millorar l’accessibilitat a la nova estació i posar‐la realment al servei dels 

empordanesos, de la gent de la Garrotxa i del Pla de l’Estany. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

9. Reclamarem al Govern de Catalunya l’estudi de la millora de la connectivitat de transport públic 

entre Figueres i Roses, Figueres i l’Escala i Figueres i Llançà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

10. Reclamarem la construcció d’una línia ferroviària especialitzada per a mercaderies que uneixi el 

port i aeroport de Barcelona, amb la resta de ports i àrees logístiques del Sud de França.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

11. D’acord amb els principis adoptats per Ferrmed, recolzarem les accions destinades a completar un 

corredor mediterrani d’infraestructures ferroviàries.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

12. Reclamarem al Govern de Catalunya participar com a ciutat en el desenvolupament del Logis 

Empordà. 
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2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

13. D’acord amb les institucions territorials i empresarials gironines reclamarem el suport del Govern 

d’Espanya i de Catalunya a l’aeroport de Girona. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.2 Una ciutat capdavantera 

Figueres, en els propers anys, ha d’exercir la seva capitalitat i encapçalar el desenvolupament d’un model 

econòmic que permeti superar l’actual crisi econòmica. Cal apostar i impulsar un treball de cooperació 

entre les administracions públiques i l’empresa privada, i treballar un model basat en la creativitat, la 

innovació, la formació continuada i l’aprofitament dels recursos (patrimonials, paisatgístics, 

agroalimentaris, culturals, etc...) i de les oportunitats del nostre territori. 

14. Desenvoluparem el Pla estratègic de promoció econòmica de la Ciutat 2011‐2020 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

15. Desenvoluparem  un equipament d’incubació empresarial i co‐working al Recinte Firal. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

16. Fomentarem les activitats empresarials innovadores en sectors emergents: energies renovables i 

medi ambient, noves tecnologies, logística, activitats culturals, atenció a les persones, etc. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

17. Desenvoluparem programes de formació, en professions de futur, per a persones aturades i/o 

persones en situació de risc d’exclusió sociolaboral. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

18. Apostarem per a la sensibilització en vers l’esperit emprenedor als estudiants i als joves. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

19. Desenvoluparem i potenciarem  la Zona d’Excel∙lència Comercial (ZEC). 
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2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

20. Creació d’una empresa pública per a la potenciació d’una oferta conjunta dels sectors cultural, 

comercial, turístic i gastronòmic (públic / privat). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

21. Potenciarem una oferta conjunta dels sectors cultural, comercial, turístic i gastronòmic (públic / 

privat). Centre de Promoció de productes de la terra com a eix vertebrador. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

22. Creació d’un espai estable per a fomentar la participació i corresponsabilització de les empreses en 

el desenvolupament de la Ciutat i el territori. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

23. Fomentarem la innovació empresarial (a través, per exemple, de projectes europeus 

transfronterers) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

24. Potenciació d’oferta formativa excel∙lent que ens diferenciï a nivell internacional (gastronomia, 

cultura‐art, comerç, energies renovables) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

25. Apostar per a Polítiques integrals integrades de captació i desenvolupament de talent a la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

26. Crearem una Fundació com a institució referent a la ciutat i al territori quant a formació 

continuada. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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27. Potenciar les Fires Comercials dels productes de la terra i de la maquinària agrícola, així com 

treballar per ser ciutat referent en fires a l’entorn de sectors emergents com les energies 

renovables, les noves tecnologies o la indústria cultural. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

28. Posar en funcionament una nova oficina de turisme a l’edifici de l’antic escorxador, una oficina 

moderna al nivell de les millors del país, i que sigui referent,  tant pel ciutadà com pel visitant, per a 

l’activitat turística i comercial de la ciutat i de l’Empordà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

29. Desenvolupament d’actuacions per a la captació de turisme a l’entorn de les noves 

infraestructures.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

30. Potenciar el turisme cultural creant ofertes específiques pels visitants i crear una catalogació d’art a 

la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

31. Fomentarem, juntament amb el sector hoteler i de restauració, la creació de productes i paquets 

turístics que permetin atraure el turisme a la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

32. Crearem  l’Observatori per a la formació i l’ocupació. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

33. Treballarem per a la creació  d’una escola d’oficis de forma cooperada entre les administracions 

públiques i les empreses privades del territori . 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

34. Impulsarem el Consell de Ciutats Creatives de l’Arc Mediterrani format pels alcaldes i principals 

agents econòmics de les ciutats mitjanes d’aquesta onzena megaregió més important del món. 
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2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

35. Per garantir una diagnosi real i contínuament actualitzada de l’evolució de la ciutat, posarem en 

marxa el sistema d’indicadors socioeconòmics de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.3. Una ciutat ben equipada 

La relació i el contacte entre les persones és la base de les oportunitats i de la cohesió social. Aquestes 

relacions es produeixen en l’espai públic de la ciutat i en els seus equipaments. Per això s’ha d’aconseguir 

que la ciutat tingui els equipaments adequats per permetre que les persones desenvolupin tot el seu 

potencial i alhora siguin espais de trobada i de relació interpersonal. 

 

4.1.3.1. Equipaments educatius: 

36. Posada en funcionament una nova Llar d’infants al barri del Poble Nou.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

37. Garantirem un Pla de conservació i millores anual per a les escoles. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

38. Reforçarem les accions destinades a fer possible els patis oberts fora d’horari escolar. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

39. Realitzarem els tràmits necessaris per a posar a disposició els terrenys de l’antiga presó per tal que 

la Generalitat construeixi el nou Carme Guasch. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

40. Culminarem l’establiment d’una nova Escola Montessori a la ciutat, així com seguirem qualsevol 

tipus d’iniciativa pública, privada o del tercer sector que s’interessi en obrir un nou equipament 

educatiu o formatiu. 
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2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

41. Impulsarem l’ampliació de l’escola Anicet de Pagès a la Marca de l’ham. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

42. Impulsarem l’escola de dansa i la residència d’estudiants “Àngel Corella”. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

43. Impulsarem la creació dels “llibres blancs” per al correcte manteniment dels equipaments escolars 

de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.3.2. Equipaments culturals: 

44. Completarem la Primera fase de la rehabilitació del Convent de Caputxins per destinar‐lo a 

Auditori. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

45. Iniciarem la redacció del projecte d’establiment d’un conservatori de música a la ciutat on es 

puguin realitzar els estudis professionals de música com a segona fase de la rehabilitació del 

Convent de Caputxins. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

46. Farem l’adequació dels espais i suprimirem les barreres arquitectòniques al teatre “el Jardí” 

(Primera Fase del projecte d’adequació del Teatre) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

47. Redactarem el projecte per l’adequació d’una sala de petit format al teatre “el Jardí” (tercera fase 

del projecte d’adequació del Teatre). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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48. Redactarem el projecte per la construcció d’una cafeteria i locals per entitats culturals a la façana 

del Jardins Puig Pujades del teatre “el Jardí” (quarta fase del projecte d’adequació del Teatre).  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

49. Completarem la urbanització de l’espai exterior de la Catequística. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

  

50. Crearem una xarxa de biblioteques a la ciutat amb l’ampliació de la Biblioteca Fages de Climent, i la 

creació de la biblioteca Ernest lluc dins del recinte del Casino Menestral. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

51. Millorarem el Museu del Joguet 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

52. Completarem la rehabilitació i posada en marxa de la Casa Natal Salvador Dalí, com a Museu del 

País de Dalí, d’acord amb el conveni signat amb l’estat espanyol 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

53. Impulsarem un nou Museu d’història de la Ciutat al Castell de Sant Ferran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

54. Iniciarem la redacció del projecte de la “Casa Nouvilas” com espai de promoció cultural. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

55. Completarem la reforma del Casino Menestral. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

56. Impulsarem un Centre d’interpretació de l’energia elèctrica. 
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2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.3.3. Equipaments esportius: 

57. Desenvoluparem l’Equipament esportiu de la Plaça de Braus per mitjà d’una concessió 

administrativa d’obra i servei. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

58. Seguir millorant l’àrea esportiva del Castell de Sant Ferran: Noves pistes de tennis i pàdel, nous 

vestidors a l’estadi Albert Gurt, i nova tanca perimetral del recinte. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

59. Impulsarem l’ampliació Ciutat esportiva de Vilatenim. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

60. Creació de l’àrea esportiva dels Olivars: redacció del projecte executiu i, quan la disponibilitat 

pressupostària ho faci possible construcció del PAV3  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

61. Ciutat del cavall: Culminarem el desenrunament i la consolidació de l’espai de l’antic hospital del 

Castell de Sant Ferran per destinar‐lo a un equipament d’equitació. 

2011 – 2013  2014‐2015 

 

62. Crearem una Sala Polivalent per a usos esportius, com el tir amb arc, el ping‐pong, i altres, situat al 

recinte de l’Estadi Municipal. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

63. Planificarem la creació d’una àrea esportiva per traslladar‐hi el Circuit de Motocròs.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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64. Concertarem l’ús de pavellons veïns per a atendre les mancances d’instal∙lacions dels clubs de la 

ciutat, mentre no es construeixi el nou pavelló. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

65. Culminarem la construcció de la pista d’skate al Parc dels Olivars. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4.1.3.4. Equipaments de promoció de la ciutat: 

66. Impulsarem la creació del centre de formació i promoció de la ciutat al Recinte Firal (Centre de 

formació integrat, viver d’empreses, teatre de l’aigua, recinte firal, centre de convencions, hotel, 

serveis complementaris i aparcament soterrani). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

67. Desenvoluparem la Segona Fase del Centre de formació integrat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

68. Posada en funcionament de la primera fase del projecte “Casa Empordà” com a espai de promoció 

de la cultura i dels productes de la terra de l’Empordà a l’antic escorxador. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

69. Posada en funcionament d’una Oficina de Turisme en l’equipament “Casa Empordà”. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

70. Redactarem el projecte de la segona fase del projecte “Casa Empordà”. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

71. Posada en funcionament de l’Oficina del Servei de Promoció Econòmica de la Ciutat, a l’edifici de 

l’Escola d’Hostaleria. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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4.1.3.5. Equipaments socials: 

72. Impulsarem la creació d’un Espai Jove al Mas Torrent.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

73. Impulsarem el Parc de les Olors a la Devesa del Manol. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

74. Culminarem el projecte dels horts urbans de la Marca de l’Ham. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

75. Projectarem uns nous Horts urbans al recinte de l’hort de l’antic Convent dels Caputxins. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

76. Impulsarem la creació d’un Centre d’activitats de lleure per a joves i horts urbans a la finca de 

l’antic Ramon Reig. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

77. Impulsarem la creació del Parc de les confessions i ampliació del cementiri de Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.3.6. Equipaments sanitaris i assistencials: 

78. Posarem en funcionament el Consultori mèdic de Vilatenim a la seu del Consell Municipal de 

Vilatenim. 

2011 – 2013  2014‐2015 

 

79. Crearem una residència per a la gent gran al carrer Fages de Climent. 
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2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

80. Recolzarem la creació del Centre d’estimulació cognitiva per a l’Associació de Malalts d’Alzheimer. 

2011 – 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.3.7. Equipaments administratius:  

81. Impulsarem la reforma i rehabilitació de la Casa de la Vila. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

82. Impulsarem la millora de les oficines municipals de l’Avinguda Salvador Dalí 107. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

83. Impulsarem la posada en funcionament de les oficines del Consorci de Benestar Social de l’Alt 

Empordà, al C. Sant Pau. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

84. Reforma de les oficines del Teatre Municipal el Jardí (segona fase del projecte d’adequació del 

teatre). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

85. Inventari detallat i actualitzat dels béns immobles de propietat municipal. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

86. Regularització i actualització registral de les finques propietat de l'ajuntament. En concret, inscripció 
d'obres noves existents i que no figuren al registre de la propietat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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4.1.4. Una ciutat modernitzada 

Per aconseguir l’objectiu de garantir oportunitats de desenvolupament econòmic i social i una bona 

qualitat de vida de la ciutadania és imprescindible que la ciutat es modernitzi assolint un nivell 

d’infraestructures òptim i un desenvolupament urbanístic de qualitat. 

 

4.1.4.1. Infraestructures de mobilitat territorial: 

87. Impulsar,  conjuntament  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’estat  espanyol  una  solució  a  mig 

termini  per  millorar  la  circumval∙lació  de  l’àrea  urbana  de  Figueres  preferiblement  amb  el 

desdoblament de la carretera N‐2 (variant de Figueres) i de la variant de Borrassà i Ordis. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

88. Impulsarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya el projecte de millora de la C‐260 al seu 

pas per Vilatenim 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

89. Simultàniament a la construcció del tercer carril, Reclamar que s’executi l’accés nord a l’Autopista 

AP‐7. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

90. Impulsar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya el projecte constructiu del Túnel sota el 

castell de Sant Ferran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

91. Impulsarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya culminar el projecte de prolongació de 

la C‐31 fins a l’estació de ponent 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

92. Resoldre definitivament el model ferroviari de la ciutat amb el soterrament de l’estació i les vies al 

centre de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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93. Impulsarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya la ronda est ferroviària de mercaderies 

i Centre integral de mercaderies El Far – Vilamalla 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.4.2.  Infraestructures del coneixement 

94. Factoria tecnològica. Constituirem un equip de professionals de l’administració i del sector privat 

per a la implementació d’accions que permetin situar a Figueres a l’avantguarda tecnològica. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

95. Tots els projectes de reurbanització de carrers incorporaran la preinstal∙lació necessària per a fer 

possible l’extensió de la fibra òptica. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

96. Seguirem treballant per desenvolupar una xarxa d’altes prestacions (fibra òptica) a la ciutat, de 

suport a les tecnologies de la informació que ens connecti amb la resta del món. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

97. Implantarem una xarxa Wimax municipal pròpia.  

2011 – 2013  2014‐2015 

 

98. Implantarem wi‐fi ciutadà obert a places i espais públics.  

2011 – 2013  2014‐2015 

 

99. Redactarem el Pla Director de la Societat del Coneixement. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

100. Culminarem la prova pilot per aconseguir que Figueres es converteixi en una “Ciutat 

intel∙ligent” amb l’objectiu d’optimitzar la gestió dels serveis municipals, reduir costos, estalviar 

energia i millorar la sostenibilitat mediambiental per mitjà de la implantació de les noves 

tecnologies. 
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2011 – 2013  2014‐2015 

 

101. Aprovarem el pla estratègic d’implantació de la xarxa de fibra òptica a Figueres 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.4.3.  Infraestructures de serveis urbans 

102. Seguirem impulsant el projecte de construir la nova estació depuradora i planta de 

compostatge a Vilatenim. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

103. Acabarem la construcció de la primera fase de la nova estació de bombament. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

104. Seguirem impulsant el projecte de Cobriment de la riera Galligans a la part de llevant del 

municipi. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

105. Estudiarem, conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el trasllat de la 

gossera municipal al lloc més adequat per evitar les actuals molèsties als veïns de Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

106. Continuarem les millores en la infraestructura de la portada d’aigües des del pantà de 

Boadella fins a l’Estació de Tractament d’Aigües Potables de Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

107. Executarem una nova canonada de captació d’aigua des de la resclosa de Pont de Molins 

connectada a l’estació de bombament fins a l’Estació de Tractament d’Aigües Potables de Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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108. Renovarem 15 km de xarxa de clavegueram i de subministrament d’aigua potable de la 

ciutat, eliminant tots els tubs de fibrociment. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

109. Eliminarem totes les escomeses de plom de la xarxa de subministrament d’aigua potable de 

la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.4.4. Pla d’aparcaments 

110. Millorarem la pavimentació i seguretat a l’aparcament dissuasori de la carretera de Llançà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

111. Desenvoluparem un projecte de senyalització de l’oferta d’aparcament unificada a les 

entrades de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

112. Iniciarem els estudis per l’ampliació de l’aparcament de la Plaça Catalunya. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

113. Iniciarem els estudis per l’ampliació de l’aparcament del Garrigal. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

114. Posar en servei l’aparcament del Passeig Nou. 

2011 – 2013  2014‐2015 
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115. Implantarem una  regulació global de  l’aparcament als carrers dels barris del centre de  la 

ciutat amb  la creació de zones verdes (aparcament amb preferència per als veïns),    l’ampliació de 

les zones blaves (aparcament de rotació comercial), extensió d’aparcament per a motocicletes, i la 

racionalització de les àrees de carrega i descarrega. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

116. Estudiarem la implantació d’aparcaments per a autocars a la zona del Passeig de la 

Carretera de Llançà i la Plaça Josep Tarradellas. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

117. Estudiarem la logística urbana de distribució de mercaderies: implementació d’àrees 

grogues de càrrega i descàrrega, garantint la rotació. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

118. Estudiarem la viabilitat de la implantació d’una microplataforma logística al servei del 

centre de la ciutat, amb vehicles de repartiment elèctrics. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4.1.4.5. Pla de rondes 

119. Implantarem una regulació semafòrica de la cruïlla de l’avinguda Salvador Dalí i el carrer 

Portlligat amb la reurbanització de l’entorn. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

120. Impulsarem completar la ronda sud als àmbit urbanístics del Sector dels Olivars i Molí de 

l’Arròs. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

121. Impulsarem completar la ronda nord als àmbits urbanístics del Sector Ronda nord i de l’ARE 

Sector Horta Capallera ‐ Cendrassos Nord. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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122. Impulsarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya la construcció del túnel per sota 

del Castell de Sant Ferran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

123. Impulsarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Fomento la 

construcció dels accessos a la nova estació del ferrocarril de ponent. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4.1.4.6. Millora de les entrades i sortides de la ciutat 

124. Impulsarem la millora de la urbanització de l’entrada nord des de l’Avinguda Salvador Dalí. 

2011 – 2013  2014‐2015 

 

125. Impulsarem la millora de la urbanització del carrer Avinyonet.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.5.  Una ciutat Planificada 

En els propers anys el procés de desenvolupament urbanístic de la ciutat l’haurà de liderar l’Ajuntament 

amb molta més energia i convicció del que és habitual ja que haurà de suplir l’acció i col∙laboració del 

sector privat frenat per la crisi immobiliària. És en aquest context en que caldrà impulsar la redacció dels 

següent instruments de planejament i gestió urbanística: 

 

4.1.5.1. Nou Pla General d’Ordenació Urbana  

126. Continuarem  i  culminarem  els  treballs  de  redacció  del  nou  Pla  d’ordenació  urbanística 

municipal (POUM) perquè la ciutat disposi d’un planejament general posat al dia, ambiciós, modern 

i  de  qualitat,  que  dibuixi  el  futur  d’una  ciutat  compacta,  complexa,  cohesionadat,  confortable, 

creativa  i de casa, el que anomenem  les sis ces  (6C), on  les persones  i  les seves activitats puguin 

desenvolupar tot el seu potencial. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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4.1.5.2.  Accions urbanístiques Sector nord de la ciutat 

127. Impulsarem el treballs que permetin l’execució de l’Àrea residencial estratègica Horta 

Capallera ‐ Cendrassos Nord. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

128. Impulsarem el treballs que permetin l’execució del Sector Cendrassos Sud. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

129. Iniciarem la redacció del Pla parcial sector Ronda Nord. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

130. Impulsarem el treballs que permetin l’execució del Polígon d’actuació urbanística dels 

Habitatges de l’exèrcit d’aviació. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

131. Impulsarem el treballs que permetin l’execució del Polígon d’actuació urbanística de 

l’Aigüeta (Indústries Bach). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

1.5.3. Accions urbanístiques  Sector Est de la ciutat 

132. Impulsarem el treballs que permetin l’execució del Sector per l’ampliació de la ciutat 

esportiva de Vilatenim. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

133. Culminarem l’execució de les obres d’urbanització del Sector Marca de l’Ham. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

134. Culminare els treballs d’urbanització el Polígon d’actuació urbanística perllongament del 

carrer Aquari. 

2011 – 2013  2014‐2015 
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135. Culminarem la urbanització del Polígon d’actuació urbanística perllongament del carrer 

Marca de l’Ham. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

136. Impulsarem la redacció del Pla de millora urbana del Rec del Mal Pas (Fridasa). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

137. Impulsarem el treballs que permetin l’execució de la Modificació del Pla general del Passeig 

de les confessions. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

138. Seguirem amb els estudis d’implantació d’un Barri sostenible a la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.5.4. Accions urbanístiques Sector Sud de la Ciutat 

139. Impulsarem el treballs que permetin l’execució de la urbanització del Sector Hotel Ronda. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

140. Culminarem la tramitació del Pla parcial del Sector els Olivars i Impulsarem el treballs que 

permetin la seva urbanització. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.1.5.5. Accions urbanístiques Sector Oest de la Ciutat: 

141. Impulsarem el treballs que permetin l’execució de l’Àrea residencial estratègica de la 

Carretera de Llers, prioritzant l’obertura d’un nou vial entre el barri del parc Sol i la carretera de 

Llers. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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142. Iniciarem la redacció d’un Pla de millora urbana per a la remodelació urbana del Barri de 

Sant Joan. Pla de reforma integral dels barris de Sant Joan, Turó Baix i Culubret, d’acord amb el 

Govern de Catalunya. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

143. Iniciarem els estudis per al desenvolupament dels entorns de la Nova Estació Figueres‐

Vilafant. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4.1.5.6. Accions urbanístiques al Centre de la Ciutat: 

144. Impulsarem el treballs que permetin el desenvolupament Polígon d’actuació urbanística de la 

Surera Bertran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

145. Impulsarem el treballs que permetin l’execució del Polígon d’actuació urbanística del carrer de 

l’Àngel. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

146. Reordenarem l’espai interior d’illa del Teatre el Jardí. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 



4.2. LA CIUTAT DELS DETALLS. ESPAI PÚBLIC 

 

4.2.1 Una ciutat en xarxa 

Les actuacions seran orientades a l’eliminació de barreres arquitectòniques adaptant 

progressivament tots els passos de vianants, la transformació de determinades cruïlles del 

centre de la ciutat per millorar la seguretat viària i dels vianants amb la reducció de la velocitat 

dels vehicles, i introduir arbrat i mobiliari urbà allí on sigui possible, per fer més agradable la 

utilització de l’espai públic. 

 

4.2.1.1. Cruïlles, places i carrers 

1.  Durem a terme un Segon Pla de cruïlles. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

2.  Durem a terme un Segon Pla de supressió de barreres arquitectòniques. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

3.  Durem a terme un extens Pla de manteniment de voreres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

4.  Durem a terme un extens Pla d’asfaltatge de carrers. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

5.  Seguirem modernitzant la Plaça de Catalunya, la Plaça del Gra i els seu entorn perquè 

esdevingui un espai de desenvolupament d’activitats comercials, culturals i cíviques del centre 

històric. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

4.2.2.  Mantindrem l’excel∙lència en la neteja de carrers i places 

Donarem continuïtat a l’objectiu d’excel∙lir en la neteja viària dels carrers i places. Durem a 

terme totes aquelles accions necessàries per tal de requerir als titulars de propietats privades 



amb projecció a la via pública, a mantenir‐les en un estat i condicions amb concordança amb 

els objectius d’excel∙lència que vol la ciutat. 

6.  Mantindrem el pressupost destinat a la neteja viària. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

7.  Renovarem el contracte de manteniment d’Espais de joc infantil amb l'objectiu de 

mantenir els nivells de qualitat amb menys cost. 

2011 – 2013  2014‐2015

 

8.  Mantindrem el nostre compromís amb la biodiversitat i la presència d’arbres i flors a 

l’espai públic. (Vegeu àmbit Ciutat verda) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

9.  L’art cívic o l’Art al carrer. Manteniment del programa d’art al carrer, que té per 

objectiu impulsar la presència d’expressions artístiques (escultòriques, d’instal∙lacions, 

grafits... de forma sistemàtica. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

10.  Seguirem impulsant el projecte “la Figueres tatuada” al casc antic. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

11. Seguirem executant accions del Pla de manteniment i generació de noves fonts a les places 

de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

12. Impulsarem la redacció d’una nova ordenança de retolació comercial. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

13. Impulsarem la redacció d’una ordenança d’ocupació de la via pública per les terrasses dels 

establiments comercials de restauració, per fomentar l’ús lúdic ordenat de l’espai públic. 



2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

14. Impulsarem la redacció d’una nova ordenança de guals i voreres per garantir la supressió 

de barreres arquitectòniques i un ús i reposició adequat de l’espai públic. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

15. Impulsarem la redacció d’una nova ordenança d’ocupació del subsòl de domini públic 

municipal per canalitzar correctament les obres de les companyies de serveis i garantir la 

reposició dels paviments de l’espai públic. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

16. Seguirem amb les actuacions de soterrament de contenidors als espais públics mes 

emblemàtics. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

17. Impulsarem una renovació en els Jardins d’Enric Morera, principalment centrada en 

l’eliminació del Pipi Can així com una renovació de mobiliari urbà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

4.2.3.  Augmentar el sentiment de pertinença 

Posarem en valor el patrimoni humà, cultural, artístic, arquitectònic i natural de la ciutat de 

Figueres. És de gran importància per a que la ciutadania amplifiqui el sentiment de la 

pertinença. 

18.  Continuïtat en la publicació de la col∙lecció de guies del patrimoni municipal (Patrimoni 

arquitectònic, els arbres de les ciutats, els ocells de la ciutat, personatges il∙lustres,...etc) amb 

la publicació del inventaris d'escultures de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



18.  Seguirem fent el reconeixement als ciutadans nonagenaris, centenaris, així com a les 

persones i entitats que s’hagin distingit per haver excel∙lit en el seu àmbit professional o social. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



 

19.  Realitzarem accions per a la promoció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

20.  Realitzarem accions per a la promoció del Patrimoni botànic de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

21.  Redactarem una Guia dels Monuments de la ciutat.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

22.  Potenciarem la col∙lecció local de conferències institucionals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

23.  Manteniment i difusió de la Cartografia interactiva d’espais verds. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

24.  Projectarem l’elaboració d’una cartografia interactiva del patrimoni monumental i 

cultural de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

25.  Crearem l’abecedari de la Ciutat de Figueres, com a tipografia comunicativa i 

representativa de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

26.  Impulsarem la posada en valor del cementiri de Figueres per tal que sigui inclòs en la 

“Ruta Europea dels Cementiris”. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



4.2.4.  Figueres esdevingui una ciutat amable 

L’espai públic és la base física on es produeixen la major part de les relacions humanes i també 

de les activitats i manifestacions culturals, comercial i cíviques. Per això en els propers anys 

hem de seguir amb la creació, millora i reurbanització d’espais públics per afavorir que 

Figueres sigui una ciutat amable amb les persones per passejar, gaudir i civilitzar‐se. 

 

4.2.4.1. Parcs i jardins urbans 

27.  Impulsarem l’execució d’una primera fase del Parc del Coneixement. El projecte final 

contemplarà, d’acord amb la comissió del nomenclàtor, reconeixement dels professionals 

dedicats a la docència. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

28.  Redacció projecte del Parc dels Habitatges de l’exèrcit de l’aviació, al districte nord de 

la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

29.  Redactarem el projecte d'urbanitzacio del Parc del Passeig de les confessions a la 

Ronda Sud. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

31.  Redactarem el projecte d'urbanitzacio del Parc del Rec del Mal Pas (Fridasa) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

32.  Afavorirem la biodiversitat mantenint la política de conservació i plantació d’un mínim 

de 3.000 nous arbres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



4.2.4.2. Places i passeigs 

33.  Executarem el projecte d'Urbanització del Passeig Nou. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

32.  Executarem les obres de millora i ampliació dels Jardins Puig Pujades. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

33.  Redactarem el projecte d'urbanitzacio de la Segona fase de l’Avinguda Vilallonga. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

34.  Redactarem el avantprojecte de reurbanitzacio i Reforma de la Rambla Nova i la Plaça 

de Creu de la Mà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

35.  Redactarem el projecte d'urbanitzacio de la Reforma de la Pujada del Castell entre la 

Rambla i la Plaça Tramuntana. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

36.  Executarem la reforma de la cruïlla de la pujada del castell i el carrer Pep Ventura.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

37.         Redaccio del projecte d'urbanitzacio del carrer Pep ventura.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

38.   Executarem les obres de millora  del carrer Llers. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



39.  Execució del projecte d'Urbanització del carrer Joan Arderius. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

40.  Redactarem el projecte d'urbanitzacio de la Segona fase del Passeig Lluís Companys. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

41.  Redactarem el projecte d'urbanitzacio per la Creació d’uns jardins al Sector Cendrassos 

sud. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

42.  Executarem la urbanització del carrer dels Gorgs. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

43.  Executarem les obres de millora de la Plaça de l’Escorxador. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

44.  redacció del projecte de Reurbanització del carrer Nou (començant pel tram entre la 

plaça Catalunya i el carrer Sant Llàtzer). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

45.  redacció del projecte de Reurbanització del carrer Méndez Núñez (començant pel tram 

entre els carrers Fortià i Riumors). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

46.  Executarem el projecte de reurbanització del Carrer Muralla i la Plaça de les Patates.  

2011 – 2013  2014‐2015

 



47.  Executarem el projecte de reurbanització del Carrer Canigó.  

2011 – 2013  2014‐2015

 

48.  Executarem el projecte de reurbanització del Carrer Ample en el marc del Pla de barris 

del Centre Històric. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

 



4.3. LA CIUTAT DE LES PERSONES.     

Serveis a la ciutadania 

Els  serveis  a  la  ciutadania  ha  d’arribar  a  tothom.  L’educació,  la  seguretat  ciutadana,  el 

foment  de  l’activitat  física,  la  cultura  i  l’oci  són  serveis  que  des  de  l’ajuntament  hem  de 

possibilitar per assegurar cohesió social de Figueres i qualitat de vida de les persones que hi 

vivim. 

4.3.1 Educació 

1. Desenvolupament del Pla Estratègic d’Educació i Formació de Ciutat 2010‐2014. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

2. Ampliarem  el  Pla  Educatiu  d’Entorn  a  tota  la  Ciutat,  incorporant‐hi  tots  els  centres 

educatius, potenciant el treball en xarxa. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

3. D’acord amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, empresaris de la comarca i el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, treballarem per 

l’ampliació de nous cicles formatius de grau mig i superior a la ciutat que s’adeqüin a 

les necessitats formatives actuals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4. Continuïtat dels premis i beques que fomentin la qualitat i l’excel∙lència en la educació 

i la formació: 

a. Premi Nacional d’experiències educatives Josep Pallach. 

b.  Beques als estudiats de secundària. 

c.  Beques als estudiants de batxillerat. 

d. Beques als estudiants universitaris per a l’estudi de màsters o postgraus 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



 

5. Creació d’una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de perruqueria i estètica, com 

recurs  educatiu  dirigit  a  alumnes menors  de  16  anys  que  cursen  l’ESO  als  instituts 

d’ensenyament  secundari  del municipi  i  que  presenten  unes  necessitats  educatives 

fruit de  la  inadaptació al medi escolar. També es treballarà amb  l’hostaleria  i aquells 

oficis  que  es  considerin  millors  per  atorgar  les  majors  sortides  professionals  als 

alumnes. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

6. Constitució d’una  taula  tècnica d’absentisme per afrontar  la problemàtica  i  treballar‐

ne prevenció . 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

7. Implantació  a  les  escoles    de  primària  i  secundària  del  programa  “Apadrina  un 

monument de la ciutat” juntament amb els amics de la UNESCO de Girona. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

8. Aplicació de  la  reforma del Consell Escolar Municipal  (CECF) per  garantir una major 

participació de  la comunitat educativa  i de  les famílies en  la gestió de  l’educació a  la 

ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

9. Diversificació de l’oferta de les llars d’infants municipals per seguir donant un servei de 

qualitat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

10. Creació de l’aula d’estudi per als joves universitaris de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



11. Promoció de la socialització de llibres de text en els centres educatius i continuar amb 

les ajudes per l’adquisició de llibres de text escolars per les famílies més desafavorides. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

12. Iniciar els tràmits per l’establiment de l’escola d’alt rendiment de dansa Àngel Corella, 

coordinat amb l’Institut Cendrassos on s’impartirà el batxillerat internacional. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

13. Posada en funcionament del Projecte Singular de Ciutat per tal que els  joves de 3er  i 

4rt d’ESO puguin dedicar temps de la seva formació a les practiques en empreses (66% 

dels temps d’estudi i el 40% del temps de pràctiques). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

14. Promoció de l’intercanvi d’experiències acadèmiques entre els alumnes de secundaria 

de les ciutats mitjanes de l’Arc Mediterrani.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

15. Creació del Pla Local d’Infància i Adolescència amb l’objectiu d’incorporar la 

perspectiva de la infància en totes les polítiques municipals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

16. Potenciar  i  ordenar  els  canals  d’interacció  real  i  efectiva  entre  l’Ajuntament  i  les 

diferents entitats  i agents educatius. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

17. Consolidació    i  reforç  del  paper  de  la  Fundació  Salut  Empordà  com  a  Centre 

Universitari associat a la Universitat de Girona. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



18. D’acord amb  les Universitats de Perpinyà  i de Girona donarem  continuïtat al Centre 

per a la Innovació i l’emprenedoria. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

 

19. Posada en funcionament del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.3.2 Seguretat ciutadana 

20. Elaboració, amb  la col∙laboració de  la Generalitat de Catalunya,   un Pla de Seguretat 

Local seguint l’esperit de la Llei 4/2003, d’Ordenació del Sistema de Seguretat Pública 

de Catalunya,  i amb  la voluntat de que  la seguretat pública sigui, sobretot, un servei 

global als ciutadans. amb els següents principals generals: 

a. Millora de la seguretat pública i prevenció de riscos 

b. Adequació del servei públic de seguretat a  la demanda social  i proximitat 

als ciutadans 

c. Eficàcia de l’acció 

d. Eficiència en l’organització i la utilització dels recursos 

e. Diagnòstic, planificació i avaluació de les actuacions 

f. Corresponsabilitat  d’administracions,  autoritats,  cossos,  serveis, 

organismes i ciutadans relacionats amb la seguretat pública 

g. Comunicació, coordinació i col∙laboració recíproca 

h. Implicació i participació activa 

i. Iniciativa 

j. Transparència i informació al ciutadà 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



21. Ampliació l’oficina de denúncies amb la finalitat d’aconseguir que a curt termini hi hagi 

a  la  ciutat  dos  centres  receptors  de  denúncies  permanents,  amb  la  qual  cosa  es 

facilitarà aquest tràmit i es reduirà el temps d’espera. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

22. Creació d’una oficina d’atenció a  la víctima amb  la que,  juntament amb el Servei de 

Benestar Social municipal,  l’Ajuntament pugui donar un  tractament  transversal a  les 

problemàtiques amb què  s’han d’enfrontar aquestes persones,  cosa que  repercutirà 

favorablement en la seva qualitat de vida. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

23. Incrementarem  l’activitat  inspectora de  la Guàrdia Urbana als establiments públics  i 

activitats  recreatives  de  la  ciutat  amb  la  finalitat  de  garantir  la  seva  integració  i 

convivència en els barris on estan ubicats. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

24. Tramitarem  les  infraccions  a  l’ordenança  de  civisme  i  convivència  per  mitjans 

telemàtics  (PDA), amb  la qual cosa s’aconseguirà una major celeritat en  la tramitació 

dels expedients i s’agilitarà la seva resolució. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

25. Es  dissenyaran  plans  d’actuació  concrets  dirigits  a  detectar  i  resoldre  les 

problemàtiques  existents  als  barris  donant  a  conèixer  els  resultats  a  les  entitats 

veïnals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

26. Increment de  forma progressiva el nombre de càmeres de videovigilància que donin 

cobertura als estacionaments gratuïts de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

27. S’incrementaran  els  efectius  de Guàrdia Urbana,  supeditat  a  les  possibilitats  de  fer 

oferta pública. Es dotaran de majors recursos tècnics i operatius. 



2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

28. Dotar la Guàrdia Urbana d’una central de control de trànsit amb videovigilància sobre 

la xarxa viària principal de  la ciutat que permeti detectar amb celeritat els problemes 

de mobilitat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

29. Creació de camins segurs  i reforçar  la seguretat vial en els horaris d’entrada  i sortida 

dels centres educatius. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4.3.3.  Esports 

30. Establiment  i  dinamització  de  circuits  de  salut  urbans  per  a  facilitar  l’activitat  física 

entre la ciutadania. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

31. Reforç del programa d’activitats  que facilitin la realització d’esport entre la gent gran.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

32. Reforç del programa d’activitats   que facilitin  la realització d’esport entre els  infants  i 

joves de la ciutat.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

33. Establiment de recursos per facilitar l’activitat del teixit associatiu esportiu de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

34. Establiment  de  beques  que  fomentin  la  qualitat  i  l’excel∙lència  esportiva  entre  els 

esportistes  professionals de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 



 

35. Implementació del Mapa d’instal∙lacions Esportives Municipals (MIEM) de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

36. Creació  del  Programa  “Esport  i  cohesió  social”  a  l’entorn  d’infants  i  joves  en  risc 

d’exclusió social. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

37. Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre l’Ajuntament i els  clubs 

esportius. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

38. Impulsarem Firesport com a mostra professional dedicada íntegrament a l’esport. Amb 

l’objectiu de convertir‐la en un gran parc esportiu, tant per a professionals com des del 

punt de vista social. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4.3.4.1. Benestar Social, família, immigració i salut. 

39. Millorar l’accessibilitat dels ciutadans als Serveis de Benestar Social amb la presència de la 

cartera de Serveis Socials, els horaris i les ubicacions de les oficines i els tràmits administratius 

corresponents a la web municipal, facilitant la cita concertada per telèfon o internet. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

40. Augmentar la presència externa dels Serveis de Benestar publicant els programes 

d’intervenció social i les dades d’atenció social a la població als mitjans de comunicació. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



41. Garantir la participació ciutadana de les entitats mitjançant els consells municipals de la 

gent gran, de discapacitats i la taula de benestar social. Mitjançant aquests consells s’intentarà 

dur estadístiques actualitzades de la gent gran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

42. Oferir Serveis Socials de qualitat per tal de garantir la cobertura de la població en els 

indicadors de referència: serveis socials bàsics, serveis d’ajuda a domicili, serveis de 

teleassistència i serveis d’atenció socioeducativa a menors. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

43. Aconseguir l’eficiència en els Serveis de Benestar reduïnt els temps d’espera a les 

entrevistes, als serveis d’ajut a la llar i coneixent l’opinió dels usuaris instal∙lant una bústia de 

queixes i realitzant enquestes de satisfacció de persones ateses. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

44. Mantenir la dinàmica d’una organització que ofereixi la formació i la motivació als 

professionals per la polivalència, l’especialització i l’adaptació a les noves necessitats socials de 

la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

45. Vertebrar els Serveis Socials amb un treball en xarxa en el territori en coordinació amb les 

entitats socials i altres administracions per desenvolupar programes conjunts: menjador social, 

habitatges d’inclusió, acolliment d’urgència, estades temporals per persones en situació de 

vulnerabilitat, centre de distribució d’aliments.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

46. Finançar els Serveis Socials establint prioritats i racionalitat per assegurar la seva 

sostenibilitat amb el control de la gestió indirecta i el copagament dels usuaris en els serveis de 

menjador social, d’habitatges d’inclusió, d’ajuda a domicili, d’ajudes tècniques a la llar i de 

teleassistència. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



47. Programar activitats preventives i de promoció en l’àmbit de la salut. Fomentar la pràctica  

dels hàbits saludables. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

48. Creació de la targeta +65 anys, amb promocions i descomptes per la gent gran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

49. Oferir serveis de prevenció en l’àmbit de les drogodependències als alumnes d’ESO dels 

Instituts de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

50. Creació d’un programa d’atenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de 

risc d’exclusió social. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

51. Desenvolupament d’accions d’acollida per a persones i famílies nouvingudes i 

assessorament per mitjà de la mediació intercultural. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

52. Establir un programa de prevenció en l’àmbit de la violència de gènere amb la població 

adolescent i campanyes de sensibilització conjuntament amb les associacions adreçades a tota 

la població. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

53. Mantenir programes de dinamització comunitària als sectors amb població en risc 

d’exclusió social a la ciutat. Pla de Desenvolupament Comunitari a la Zona Oest. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



54. Vetllar pel manteniment de les accions inclusives a la política municipal. Aplicació de les 

propostes de l’estudi de la vulnerabilitat social a Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

55. Aprovar el Pla d’Igualtat per garantitzar l’acompliment dels drets a de les dones. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

56. Impulsarem, entre els més joves, el repartiment en termes d’equitat i justícia social, de 

totes aquelles donacions que es facin amb la finalitat d’adquirir llibres d’estudi. Continuarem 

amb les ajudes per l’adquisició de llibres de text escolars per a les famílies més desafavorides. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 



4.3.5. Acció cívica, drets civils  i joventut. 

57. Promoció d’accions que afavoreixin l’orgull de ciutat i el sentit de pertinença. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

58. Recolzament a les iniciatives i expressions culturals pròpies de ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

59. Recolzament a  les  iniciatives  i expressions d’afirmació de  la nostra condició de capital 

empordanesa i catalana. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

60. Creació de la Taula d’acció cívica, drets civils i participació. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

61. Creació   d’un Pla de promoció dels drets  civils  i de  lluita  contra  la discriminació per 

raons de raça, gènere o orientació sexual. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

62. Posada en funcionament de l’ampliació del Centre Cívic de la Marca de l’Ham. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

63. Creació  d’un Pla Director en matèria de Cooperació a Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

64. Actualització del Pla d’Igualtat d’Oportunitats a Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



65. Redacció  del  projecte  escoles  com  a  equipaments  de  barri  ,  i  posterior  posada  en 

funcionament. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

66. Creació de  l’Oficina de  Joventut conjunta entre  l’Ajuntament de Figueres  i el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, a les dependències de l’antic Alberg de  Joventut . 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

67. Suport al Consell Local de Joventut, com a entitat promotora de l’activitat juvenil de la 

ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

68. Desenvolupament d’un pla de comunicació per tal que la informació de la ciutat arribi 

als joves. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

69. Durem a  terme  totes  les mediacions possibles entre administracions  i agents privats, 

per tal d’establir un alberg de joventut  a la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

70. Ampliació  dels  punts  de  pantalles  de  comunicació  i  informació  juvenil  en  tots  els 

equipaments públics de la ciutat.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

71. Desenvolupament i implantació el Pla Local de Civisme. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

72. Actualització i desenvolupament un Pla Local de Joventut. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



73. Instauració els premis Joaquim Xirau a la iniciativa personal o social potenciadora dels 

valors humanistes i de qualitat democràtics. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

74. Reforçament del premi 8 de març Maria Rosa Ymbert. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

75. Potenciar  i  ordenar  els  canals  d’interacció  real  i  efectiva  entre  l’Ajuntament  i  les 

diferents entitats, associacions i agents socials, veïnals i juvenils. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

76. Creació de la targeta +18 anys, amb promocions i descomptes per als Joves. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

77. Commemoració dels 75 anys dels bombardejos de Figueres  

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

78. Commemoració de l’arribada del Poble Gitano a Catalunya. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

4.3.6. Cultura  

79. Establirem vincles de  treball amb els ajuntaments   Girona  i Perpinyà per  tal de crear 

l’eix culturals en matèria d’arts escèniques Girona – Figueres –Perpinyà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

80. Consolidació de l’escola municipal de teatre Eduard Bartolí 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



81. Desenvolupament d’un projecte de modernització de la Biblioteca. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

82. Establiment d’un conveni amb  Instituts del  teatre de Catalunya per donar projecció  i 

continuïtat a la formació d’art dramàtic de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

83. Potenciació del  Festival  Internacional de Circ  i del  Festival  Ingràvid  com a  iniciatives 

dinamitzadores de l’activitat cultural i comercial. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

84. Potenciació el Festival d’art contemporani Ingràvid a l’entorn del Museu de l’Empordà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

85. Treballar  amb  les  escoles  de música  i  dansa  de  la  ciutat,  i  el  batxillerat  artístic  de 

l’Institut Alexandre Deulofeu per la creació d’un centre/organisme amb l’objectiu per a 

impulsar la formació de música i dansa a la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

86. Promoció del “Triangle Dalinià” com a patrimoni  a preservar per la UNESCO. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

87. Suport a la creativitat artística per mitjà de les Beques Agita. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

88. Suport a l’estudi i al coneixement històric per mitjà de les Beques de Recerca. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



 

89. Impulsarem una reforma i modernització del Museu de l’Empordà . 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

90. Potenciar  i  ordenar  els  canals  d’interacció  real  i  efectiva  entre  l’Ajuntament  i  les 

diferents entitats, associacions i agents culturals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

91. Impuls del Centre de Normalització Lingüística de la ciutat, a l’entorn de l’equipament 

de la Fundació Clerch i Nicolau. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

92. Recolzament de totes les iniciatives destinades a la promoció del valor patrimonial del 

Castell de Sant Ferran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

93. Desenvolupament  d’accions  per  recuperar  la  zona  nord  del  castell  de  Sant  Ferran 

(antic penal) per a l’esport de l’equitació i espectacles d’equitació. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

94. Desenvolupament  del  projecte  d’obertura  de  la  fortalesa  de  Sant  Ferran  als  usos 

ciutadans. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

95. Desenvolupament  d’un  estudi  de  viabilitat  per  d’impulsar  Centre/residència  per  a 

artistes, per intercanvi d’experiències (antics espais de l’escola taller) al Castell de Sant 

Ferran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



96. Realització  d’un  inventari  del  patrimoni  escultòric  de  la  ciutat  i  la  corresponent 

publicació per posar‐lo en valor. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.3.7  Barris i moviment veïnal. 

97. Potenciar  i  ordenar  els  canals  d’interacció  real  i  efectiva  entre  l’Ajuntament  i  les 

diferents  entitats,  associacions  i  agents  veïnals.  Desenvolupar  i  potenciar  la  vida 

associativa així com del teixit comercial existent als barris. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

98. Afavorir que a totes les comissions de participació ciutadana que es constitueixin per a 

dur a  terme modificacions de planejament urbanístic,  la veu del  teixit veïnal hi  sigui 

garantida. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

99. Garantir la presència de representants veïnals a la Comissió de la Ciutat dels detalls, a 

la Comissió del Nomenclàtor  i al Consell de ciutat, així com a qualsevol altra comissió 

consultiva del Govern de la ciutat que es pugui plantejar. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

100. Promoció d’una recerca sobre  la Història Contemporània de Figueres a través 

de  la conformació històrica dels seus barris  i  lideratges veïnals. D’aquesta recerca en 

resultarà una Exposició i un catàleg commemoratiu. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

101. Garantirem la memòria dels líders veïnals al nomenclàtor de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



 

102. Treballarem  perquè  les  escoles  siguin  també,  fora  d’horari  escolar, 

equipaments de barri on desenvolupar‐hi activitat fora de l’horari escolar (patis oberts, 

biblioteques  obertes,  activitats  esportives,  activitats  culturals,  activitats  d’oci  i  de 

lleure, ...) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

 

4.3.8.  Barris amb uns bons habitatges  

103. Reforçar el servei d’habitatge. 

Conjuntament amb l'oficina comarcal d'habitatge del consell comarcal de l'Alt Empordà 

portarem a terme polítiques d’habitatges: 

A)Gestió del Registre de sol∙licitants d’habitatge protegit 

B)Tramitació de les cèdules d’habitabilitat. 

C)Subvenció per l’import equivalent al 25% de l’IBI per als habitatges mediats per 

Borsa de lloguer 

D)Tramitació dels ajuts al lloguer 

E)Campanya de foment del manteniment del parc immobiliari. 

F) Continuar amb els ajuts per a la instal∙lació d’ascensors . 

G)Ajuts per a la redacció del document d’inspecció tècnica d’edificis (ITE). 

H)Ajuts per a la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica. 

I)Ajuts per a la rehabilitació de façanes. 

J)Ajuts per a la bonificació fiscal a les obres de rehabilitació. 

K)Organització de Jornades ciutadanes sobre habitatge. 

L)Seguiment de les accions de l’Observatori de l’Habitatge. 

M)Organització de jornades tècniques o grups de discussió qualificats entre agents 

públics i privats. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 



 

104. Posada en funcionament d’una oficina d’intermediació hipotecària. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

105. L'Ajuntament de Figueres es compromet a interessar de les entitats bancàries 

amb stock d'habitatges buits, que almenys un 20% sigui destinant a lloguer social a 

benefici dels ciutadans de Figueres. S’estudiarà amb la finalitat d’incrementar el 

nombre de pisos tutelats per a la gent gran. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 

 

106. L'Ajuntament de Figueres establirà la inversió del Subjecte Passiu en l’Impost 

sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana, en aquelles operacions 

immobiliàries derivades de la falta de pagament de les quotes hipotecàries relatives a 

l'habitatge habitual i que comportin la seva pèrdua a mans de les entitats financeres, i 

també en supòsits de dació en pagament. 

 

2011 ‐ 2013  2014‐2015 
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  4.4. LA CIUTAT VERDA I SOSTENIBLE 

4.4.1 Mobilitat sostenible 

La mobilitat sostenible implica anar cap a un ús més racional del vehicle privat impulsant més i millor 

transport públic, prioritzant els desplaçaments a peu o en bicicleta, per aconseguir una menor ocupació de 

l’espai públic, una menor contaminació atmosfèrica i acústica, una menor despesa energètica, una reducció 

del número d’accidents, una major seguretat per a les persones, i un estil de vida més saludable. 

Les accions aniran dirigides a recuperar espai urbà (carrers amb prioritat per a vianants, voreres més 

amples, carrils bus i carril per bicicletes) per gaudir de la ciutat, tot desplaçant‐se amb seguretat i amb 

economia de temps i energia. 

El centre històric de la ciutat tindrà un tractament especial, aplicant mesures de pacificació i de prioritat 

pels vianants, establint un sistema d'aparcaments públics i privats de rotació en el seu perímetre que eviti 

que els vehicles dels visitants entrin al centre, per afavorir les activitats econòmiques, el comerç, la 

restauració, així com les activitats cíviques i culturals que s'hi desenvolupen. 

1.  Discriminació fiscal positiva. S’elevarà al 75% la bonificació de la quota de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica per aquells titulars de vehicles tipus turisme, elèctrics o híbrids elèctrics. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

2.  Subvenció a particulars que adquireixin vehicles que no emetin CO2.  

  Es destinaran 10.000 euros anuals per subvencionar fins a un 10% l’adquisició de motocicletes i 

ciclomotors que no emetin CO2. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

3.  Compromís d’adquisició de motocicletes i bicicletes elèctriques per a zeladors, notificadors i, en 

general, per a ús del personal de l’Ajuntament de Figueres. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

4.  Substitució progressiva dels vehicles de recollida de residus, parcs i jardins i altres vehicles pesants, 

per vehicles elèctrics, híbrids o de baixes emissions. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  5.  Desenvoluparem un Pla d’implantació del vehicle elèctric a Figueres: 

S’instal∙laran un mínim de tres punts de recàrrega per vehicles elèctrics (cotxes i motos) a la via 

publica. 

Es fomentarà la instal∙lació de punts de recarrega als aparcaments públics i privats de rotació, i als 

aparcaments privats destinats als vehicles dels veïns. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

6.  Continuarem amb la construcció de carrils bici fins a arribar a una extensió de 6 quilòmetres de 

xarxa. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

7.  Culminarem la Tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Figueres. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

8.  Implantarem mesures de pacificació del trànsit i de prioritzacio dels vianants del centre històric 

amb actuacions als carrers Pep Ventura, Sant Pau, Canigó, Muralla, Ample, Peralada, Pi i Margall, Plaça 

Catalunya i Nou, amb l’objectiu d’evitar el trànsit de pas de vehicles tot permeten un ús mes civilitzat de 

l’espai públic per a les persones i mantenint l’accés als aparcaments particulars i el repartiment ordenat de 

mercaderies. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  4.4.2. Transport urbà 

Una aposta clara per un transport públic, que a més de contribuir a la mobilitat sostenible (reducció 

de l’emissió de CO2, reducció de la potència acústica, reducció del consum de combustible), reforci els 

vincles de convivència a la ciutat.  

 

4.4.2.1 Millorar el servei de Transport urbà col∙lectiu. 

9.  Millorarem la freqüència de pas dels autobusos. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

10.  Instal∙larem pantalles d’informació a les marquesines, garantint informació del temps pas de 

vehicles de forma precisa i en temps real als usuaris. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

11.  Reforçarem la connectivitat del centre amb la nova estació ferroviària d’alta velocitat. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

12.  Estendrem la instal∙lació de marquesines a totes parades de bus en la mesura que les condicions 

físiques de l’espai públic ho permetin. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

13.  Garantirem la total accessibilitat per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

14.  Substitució de 5 vehicles del transport públic urbà per vehicles elèctrics o híbrids  i de menor 

capacitat, però molt més aptes per a les característiques de la nostra ciutat. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  4.4.2.2. Potenciar i incrementar l’ús del transport públic i garantir‐ne  la viabilitat econòmica. 

15.  D’acord amb els Ajuntaments de l’àrea urbana de Figueres i el Govern de Catalunya 

planificarem la prestació mancomunada de nous serveis  fora del terme municipal, amb especial atenció a 

la connectivitat de la ciutat amb els polígons industrials de Santa Llogaia d’Alguema, de El Far, del Pont del 

Príncep, Empordà internacional i  Vilamalla. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

16.  Endegarem una campanya per augmentar l’ús dels transport públic entre la ciutadania. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

17.  Potenciarem els valors del transport públic, més enllà del propi servei i que tenen a veure amb un 

determinat model de ciutat. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

18.  Estudiarem la implantació d’un servei de bicicletes públiques. Impulsarem que la gestió sigui 

coordinada amb les ciutats de Girona i Barcelona, amb una targeta d’usuari única. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

19.  Estudiarem la implantació d’àmbit comarcal del taxi‐bus a demanda horària personalitzada per a 

petites poblacions. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

20.  Potenciarem l’ús de motocicletes elèctriques fomentant el creixement de les empreses locals. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  4.4.3.  Medi Ambient, sostenibilitat i energies renovables. 

Seguirem desenvolupant accions per la millora del medi ambient de la ciutat, i per fer‐la menys 

dependent i més eficient energèticament. Després d’haver signat el Pacte dels Alcaldes (febrer de 2009), 

aprovat el Pla d’acció per l’energia sostenible de Figueres (PAES gener 2010) i haver creat l’Agència Local 

d’Energia (març 2009),  les accions a portar a terme són: 

21.  Agenda 21. Continuarem el desplegament de les accions previstes. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

22.  Treballarem en la mitigació del canvi climàtic amb la promoció de l’eficiència energètica i les 

energies renovables a l’Ajuntament i a la ciutadania. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

23.  Seguirem desenvolupant les accions previstes a l’auditoria energètica del municipi de Figueres 

sobre coneixement dels principals consums energètics i les emissions de CO2. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

24.  Realitzarem un procés de debat públic per a definir el model energètic de la ciutat a llarg termini 

dins del programa europeu IMAGINE . 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

25.  Promourem un enllumenat públic eficient, aplicant les directrius del Pla Director de l’Enllumenat 

Públic de Figueres. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

26.  Instal∙larem plaques solars fotovoltaiques en les cobertes de determinats edificis municipals. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

27.  Seguirem treballant en el projecte europeu “Display”, amb l’objectiu d’aconseguir la certificació 

energètica més alta possible a tots els edificis de la ciutat. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  28.  Actualitzarem la tecnologia dels semàfors i elements auxiliars i centralitzarem i 

automatitzarem el funcionament semafòric (LED). Canviarem tots els semàfors a la tecnologia LED. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

29.  Seguirem transformant tots els Llums de Nadal a tecnologia LED per reduir el consum, el 

manteniment i la despesa en muntatge i desmuntatge. 

2011 – 2013 2014‐2015

 

30.  Fomentarem l’aplicació de la nova normativa urbanística per a la instal∙lació en les cobertes dels 

edificis instal∙lacions per generar energia renovable (mini eòlica, solar tèrmica i solar fotovoltaica). 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

31.  Seguirem treballant amb un grup d’informadors energètics per a difondre a escoles, comerços i 

empreses el concepte d’eficiència energètica. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

33.  Seguirem implantant mesures d’eficiència energètica als edificis municipals (detectors de presència, 

llums de baix consum, leds, etc...) 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

34. Implantarem criteris de compra responsable i verda en els subministres, consumibles i les obres 

municipals. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

35.  Seguirem col∙laborant amb empreses capdavanteres en l’àmbit energètic i tecnològic per millorar 

l’eficiència de l’enllumenat dels edificis i espais públics de la ciutat.  

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

36.  Impulsarem la instal∙lació d’un aerogenerador experimental en col∙laboració amb empreses del 

sector de les energies eòliques. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  37.  Estudiarem la viabilitat de desenvolupar un mini parc eòlic a Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

38.  Estudiarem la viabilitat de desenvolupar una central de generació d’energia elèctrica per mitja de 

l’aprofitament de l’energia geotèrmica amb pous de gran profunditat (4.000 metres) 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

39.  Impulsarem al renovació dels sistemes de climatització dels edificis municipals per fer‐los més 

eficients i reduir el consum d’energia. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

40.  Impulsarem en col∙laboració amb el sector comercial de la ciutat l’aplicació de mesures de reducció 

de la contaminació lumínica.  

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

41.  Impulsarem la creació d’una empresa pública per implantar i gestionar les instal∙lacions solars 

tèrmiques i fotovoltaiques municipal com per exemple la coberta de la plaça Catalunya. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

42.  Revisarem  i actualitzarem el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de la ciutat (PAES). 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

43.  Impulsarem  la  creació d’un barri de  concepció  sostenible que  incorpori  criteris d’eficiència en  la 

gestió de  l’aigua,  l‘energia, els  residus  i  la mobilitat, d’acord  amb el document d’Estudis previs per  a  la 

construcció  d’un  barri  sostenible  redactat  en  col∙laboració  amb  el  Departament  de  Medi  Ambient  i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

44  Impulsarem la creació d’un espai de Recerca desenvolupament i innovació on convisquin les 

empreses, l’administració i les universitat. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  45.  Estudiarem urbanísticament el desenvolupament d’un sector per a la implantació d’empreses 

de recerca, desenvolupament i innovació. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

46.  Impulsarem les accions a desenvolupar per la recent creada Comunitat de Desenvolupament i 

Innovació de l'Empordà (CODIE) en col∙laboració amb la Cambra de Comerç, el Cercle Euram, la FAE, el 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Xarxa mediambiental de l’àrea urbana de Figueres, i Leitat que també 

en formen part. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

47.  Desenvoluparem el Conveni amb la Universitat anglesa De Montfort University per a impartir a la 

ciutat de Figueres màsters, doctorats i seminaris sobre canvi climàtic, desenvolupament sostenible i nova 

cultura energètica. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

48.  Continuarem programant la Figueres Conference sobre temes de medi ambient i sostenibilitat 

donant continuïtat a les edicions de 2008 i 2012 sobre Mobilitat Sostenible, 2009 sobre Implantació de 

programes d’energies renovables a l’àmbit municipal, i 2011 sobre Gestió eficient de l’aigua a l’àmbit 

municipal. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

49.  Seguirem impulsant la coordinació i dinamització de la Xarxa mediambiental de l’àrea urbana de 

Figueres com a espai de reflexió i coordinació en l’acció pública en matèria ambiental. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

50.  Impulsarem donar continuïtat a la creació de la xarxa de vies verdes de l’àrea urbana de Figueres 

(vies verdes del riu Manol i del camí de la Princesa). 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

51.  Impulsarem la creació del Parc rural del riu Manol i d’un centre d’investigació i promoció de 

l’agricultura ecològica. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  52.  Impulsarem en col∙laboració amb el Consell Comarcal el Pla Especial de la Via Verda del Manol 

per unir Lladó amb Vilanova de la Muga amb una via ciclable aprofitant camins existents dins del 

programa de los Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

53.  Impulsarem la redacció del Pla d’usos i protecció del Parc del Castell de Sant Ferran.  

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

54.  Redactarem, en col∙laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el nou Pla municipal de 

gestió de residus (2013‐2017) 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

55.  Implantarem una prova pilot de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus als barris de la 

zona sud‐oest de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

56.  Implantarem  la recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la ciutat en el moment en que es 

disposi de la planta de compostatge comarcal. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

57.  Implantarem  la recollida de la poda en aquells barris de la ciutat que tenen majoritàriament 

habitatges amb jardí. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

58.  Implantarem el compostatge casolà en col∙laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

2011 – 2013 2014‐2015

 

59.  Seguirem fent campanyes de conscienciació ciutadà en temes de residus. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  60.  Impulsarem campanyes de prevenció de residus amb l’objectiu de minimitzar‐los. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

61.  Seguirem treballant per millorar el servei de deixalleria, ampliant‐la, i ambientalitzant‐ne la seva 

gestió. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

62.  Seguirem treballant per millorar la gestió de residus del mercat de la fruita i la verdura de la Plaça 

del Gra i la plaça Catalunya. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

63.  Estudiarem la viabilitat de canviar el sistema actual de recollida de contenidors de residus al 

sistema Easy (mitjançant camions ploma) i el redimensionat de les àrees d’aportació. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

64.  Continuarem amb el soterrament de contenidors en àmbits específics de la ciutat. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

65.  Iniciarem els treballs amb temps per preparar el plec de la nova contracta del servei de recollida de 

residus i neteja viària. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

66.  Treballarem en la millora ambiental dels vehicles del servei de recollida de residus i neteja viaria 

incorporant vehicles més eficients energèticament, menys sorollosos , i gestionant millor  les aigües brutes 

de la seva neteja. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

67.  Aprovarem la nova ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 

2011 – 2013 2014‐2015
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  68.  Treballarem en la reducció dels consums d’aigua dels edificis municipals incorporant 

airejadors. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

69.  Fomentarem el reaprofitament d’aigües de pluja i aigües grises dels edificis. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

70.  Continuarem el control per un bon us de la xarxa de clavegueram corregint les connexions errònies 

de la xarxa de residuals i plujanes dels edificis. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

71.  Treballarem per millorar l’eficiència en el rec de parcs i jardins municipals. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

72.  Continuarem amb l’actualització del cens d’animals de la ciutat. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

73.  Treballarem per controlar les colònies de gats i minimitzar els problemes sanitaris que se’n deriven. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

74.  Vetllarem per fer complir l’ordenança municipal de gossos. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

75.  Seguirem treballant en el tractament de plagues a la via pública i els edificis municipals i en 

l’assessorament a les comunitats de propietaris que tinguin problemes de plagues en els seus edificis. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

76.  Treballarem en col∙laboració amb la Diputació de Girona (Dipsalut) en el tractaments de les plagues 

d’estornells, rates i el mosquit tigre. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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77.  Mantindrem els ajuts a entitats que treballen per l’estudi, difusió i conservació de la natura. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

78.  Seguirem donant suport l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Empordà.  

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

79.  Desenvoluparem el projecte d’horts urbans municipals, amb: 

a) la creació d'una ordenança per regular el us dels lots d'horts, 

2011 – 2013 2014‐2015

 

b) la construcció de 27 horts al barri de la Marca de l'Ham 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

c) la construcció dels horts familiars de l'horta dels caputxins. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

80.  Impulsarem accions de protecció de la planta endèmica Silenne Senneni al parc del Castell de Sant 

Ferran amb col∙laboració amb la universitat de Girona i la Diputació de Girona. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

81.  Donarem continuïtat al projecte d’introducció de falcons a la ciutat com a forma de control de les 

poblacions de coloms. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

82.  Vetllarem per la protecció de les Basses del Terrisser com a zona humida d’interès natural, geològic 

i històric. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015
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  83.  Continuarem amb el programa d’educació ambiental Agenda 21 escolar amb la participació de 

totes les escoles de Figueres. El curs 2013‐2014 celebrarem els 20 anys del programa d’educació 

ambiental a les escoles i els 10 anys de l’agenda 21 escolar. 

2011 ‐ 2013 2014‐2015

 

 

 

 



4.5. PER UNA ADMINISTRACIÓ MÉS AUSTERA, EFICIENT I PROPERA 

4.5.1. Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives 

L’objectiu que es pretén és la de reduir processos administratius a fi i efecte de fer‐los més 

simples, més àgils, més senzills i més simples per a la ciutadania. 

També contempla el treballar en la millora de l’atenció al ciutadà tant des de l’oficina 

municipal d’atenció com des de la resta de serveis. 

 

4.5.1.1.  Actuacions en l’àmbit normatiu 

1. Redactar i aprovar un Reglament d’incorporació de mesures de simplificació administrativa 

en els procediments administratius. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

2. Actualització de diferents ordenances municipals (cales i canalitzacions, guals, voreres, 

locutoris, tinença d’animals, ambientals, espectacles i activitats recreatives, activitats 

comercials a la via pública...) i redactar noves ordenances en altres àmbits (estalvi d’aigua, …) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

3. Reforma del ROM per tal que les relacions internes esdevinguin més senzilles, clares i 

eficients. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

4.5.1.2.  Actuacions en l’àmbit del procediment administratiu 

4.  Supressió de tràmits, requisits o documents que no siguin imprescindibles, fent el 

procediment més senzill per als gestors i més accessible pels ciutadans. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

5.  Foment de les declaracions responsables. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



6.  Foment de les comunicacions prèvies. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

7.  Normalització documental, formularis, impresos, declaracions, certificats, i documents 

d’entitat similar. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

8.  Agrupació de documents. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

9.  Foment i incentivació de l’ús de mitjans electrònics per mitjà de realització de 

campanyes específiques. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

10.  Reducció de terminis de tramitació i de resposta. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

11.  Implantar de forma completa el programa de gestió d’expedients. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

12.  Extensió i potenciació dels procediments de resposta o resolució automatitzada 

(autoservei). Introducció de punts d’autoservei a l’OMAC. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 



4.5.2.  Innovació tecnològica i desenvolupament de l’Administració electrònica 

13.  Creació de la seu electrònica. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

14.  Establir serveis d’interoperabilitat (compartir dades i possibilitar l’intercanvi 

d’informació entre àrees de l’Ajuntament i amb altres administracions i entitats públiques). 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

15.  Expandir l’ús de la signatura electrònica en les àrees de gestió municipals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

16.  Compra electrònica centralitzada de béns i serveis. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

17.  Redactar el Pla estratègic del Sistema d’Informació Territorial de l'Ajuntament. SIT‐

Figueres 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

4.5.3.  Recursos humans: una administració més professional i pròxima al ciutadà 

18.  Aplicació de la catalogació de llocs de treball en la mesura que les normatives ho 

permetin. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



19.  Disseny i aplicació d’una política de recursos humans que asseguri un alt nivell de 

professionalització, corresponsabilitat i qualitat en els serveis de l’Ajuntament. Entre altres 

mesures: 

a.  Aprovació del pla de desenvolupament de carrera professional (entre altres mesures, 

promocions internes). 

b.  Foment de la formació del personal.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

20.  Elaboració i aprovació del Reglament de segona activitat del personal de la Guàrdia 

Urbana 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

4.5.4.  Promoció de la gestió de qualitat en els serveis municipals 

21.  Aprovació d’un Pla de Qualitat dels serveis municipals 2011‐2015. Introduir processos 

de treball d’acord amb les normatives ISO. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

22.  Ampliació i publicació de Cartes de serveis al ciutadà. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



4.5.5.  Avanç en l’àmbit de la participació ciutadana 

Facilitar l’accés del ciutadà a l’Administració 

23.  Desenvolupament de l’accessibilitat web. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

24.  Fomentar i organitzar accions formatives i de divulgació de l’ús de mitjans electrònics 

en la relació del ciutadà amb l’administració (signatura electrònica, tramitació electrònica, 

autoservei) per a impulsar el canvi en la cultura de relació i interacció dels ciutadans de 

Figueres amb l’Ajuntament. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

25.  Millorar les vies de participació del ciutadà. Es publicaran actes relatives a les 

comissions de govern. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

26.  Continuar impulsant el Consell de ciutat 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

27.  Potenciar el treball dels consells municipals d’acord amb el reglament de participació 

ciutadana. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

28.  Continuar impulsant els processos d’elaboració de pressupostos participatius 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

29.  Actualització del registre d’entitats i associacions ciutadanes 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



30.  Impulsarem 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. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

4.5.6.  Economia 

31.  Realització del Pla Estratègic de Figueres 2011‐2020. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

32.  Donar rellevància, activitat i plena participació al Consell Assessor de promoció 

econòmica, com espai estable per fomentar la participació i corresponsabilització de les 

empreses en el desenvolupament de la Ciutat i Territori. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

33.  Desenvolupament del conveni amb el cadastre. Aquesta qüestió evitarà desplaçaments 

als administrats, alhora que donarà immediatesa en la incorporació als padrons de les 

variacions realitzades. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

34.  Revisió d’expedients d’inspecció de rendes, per tal de mantenir actualitzats tots els 

padrons que es gestionen des del servei municipal de rendes. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



35.  Simplificació administrativa de la intervenció municipal. Avançar en la gestió virtual 

interna dels tràmits municipals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

36.  Manteniment del sistema de compra agregada de serveis i subministraments comuns 

per a tot l’Ajuntament. Potenciar el sistema de compra centralitzada. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

37.  Realització d’un programa conjunt de finançament extern (aportacions privades, 

finançament per a grans projectes, subvencions, etc.) 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

4.5.7. Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

38.  Pla Director per a la Societat del Coneixement. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

39.  Factoria Tecnològica. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

40.  Consolidar i promocionar el desplegament de la xarxa multiservei sense fils per ampliar 

l’accés a Internet a través del wi‐fi a tota la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

41.  Iniciar el desenvolupament de nous sistemes de gestió de serveis en el marc de la 

xarxa multiservei sense fils municipals. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



42.  Creació d’itineraris de formació en noves tecnologies, adaptats a cada col∙lectiu, que 

contribueixin a la reducció de l’escletxa digital i a la millora de les competències per a la 

incorporació al món laboral. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

 

4.5.8.  Comunicació 

Tanmateix cal treballar per fer possible una comunicació clara, còmode, representativa i 

identitària de ciutat,  tant per a la gestió diària de ciutat, com de promoció de la mateixa. 

43.  Manteniment i millora de la web 2.0. Creació d’una nova plataforma Ciutat dels Detalls 

on es potenciarà la interacció entre l’Administració i els ciutadans. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

44.  Ajuntament Obert. Posada en funcionament de nous canals de comunicació amb la 

ciutadania aprofitant les potencialitat que ofereixen les noves tecnologies. Així com la 

implantació d’una cartellera municipal, tant per mitjans telemàtics com materials per 

potenciar la oferta cultural de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

45.  Definició i desenvolupament  d’una imatge corporativa de la ciutat. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

46.  Definició d’una tipografia de ciutat – Tipografia Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

47.  Impulsar la instal.lació de banda ampla ADSL a tots els locals veïnals que ho sol∙licitin. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



4.5.9.  Relacions institucionals 

48. Continuar afavorint les relacions i la cooperació amb les ciutats agermanades de Saint 

Petersburg, Alcalà la Real i Marignane. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

49. Mantenir el marc de relació existent amb la ciutat romanesa de Craiova. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

50. Facilitar els intercanvis que puguin sorgir entre les entitats i la societat civil amb les ciutats 

agermanades per promoure i enfortir el coneixement d’Europa a través de la cultura de la pau. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

51. Ampliar les relacions i el coneixement amb les ciutats d’origen de les comunitats de 

nouvinguts més nombroses de Figueres. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

52. Promoure des de la ciutat de Figueres el valor  i la importància  de les ciutats mitjanes com 

a centres de coneixement, innovació i vertebració del territori de Catalunya per mitjà de 

diferents esdeveniments.  

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 

53. Continuar treballant per tal de que la ciutat de Figueres sigui nomenda per part d'Unicef, 

Ciutat Amiga de la Infància. Fet que farà entre altres que Figueres disposi d'un Consell 

d'Infants. 

2011 ‐ 2013  2014‐2015

 



Definició d’Àrees Responsables 

Per tal de fer una avaluació correcta, es defineixen les àrees responsables d’executar cadascun 

dels punts definits en el PAM. 

L’Ajuntament de Figueres s’organitza en les següents àrees que seran les responsables: 

‐ Àrea de Serveis a les Persones ‐ SSPP 

‐ Àrea de Serveis al Territori ‐ SSTT 

‐ Àrea de Serveis Generals ‐ SSGG 

‐ Àrea de Promoció econòmica ‐ PE 

1. CIUTAT CREATIVA I D’OPORTUNITATS 

1.1 Una ciutat en xarxa ‐  SSTT, PE 

1.2 Una ciutat capdavantera – SSTT, PE 

1.3.1. Equipaments educatius – SSTT 

1.3.2. Equipaments culturals ‐ SSTT 

1.3.3. Equipaments esportius ‐ SSTT 

1.3.4. Equipaments de promoció de la ciutat – SSTT, PE 

1.3.5. Equipaments socials ‐ SSTT 

1.3.6. Equipaments sanitaris i assistencials ‐ SSTT 

1.3.7. Equipaments administratius ‐ SSTT 

1.4.1. Infraestructures de mobilitat territorial ‐ SSTT 

1.4.2.  Infraestructures del coneixement ‐ SSTT 

1.4.3.  Infraestructures de serveis urbans ‐ SSTT 

1.4.4. Pla d’aparcaments ‐ SSTT 

1.4.5.  Pla de rondes ‐ SSTT 

1.4.6. Millora de les entrades i sortides de la ciutat ‐ SSTT 

1.5.1. Nou Pla General d’Ordenació Urbana ‐ SSTT 

1.5.2.  Accions urbanístiques Sector nord de la ciutat – SSTT 

1.5.3. Accions urbanístiques  Sector Est de la ciutat ‐ SSTT 

1.5.4.  Accions urbanístiques Sector Sud de la Ciutat ‐ SSTT 

1.5.5.  Accions urbanístiques Sector Oest de la Ciutat ‐ SSTT 



1.5.6.  Accions urbanístiques al Centre de la Ciutat ‐ SSTT 

2. LA CIUTAT DELS DETALLS. ESPAI PÚBLIC 

2.1.1. Cruïlles, places i carrers ‐ SSTT 

2.2.  Mantindrem l’excel∙lència en la neteja de carrers i places ‐ SSTT 

2.3.  Augmentar el sentiment de pertinença – SSTT, PE 

2.4.1. Parcs i jardins urbans ‐ SSTT 

2.4.2. Places i passeigs ‐ SSTT 

3. LA CIUTAT DE LES PERSONES.     

3.1 Educació ‐ SSPP 

3.2 Seguretat ciutadana ‐ SSGG 

3.3.  Esports – SSPP, PE 

4.3.4.1. Benestar Social, família, immigració i salut. ‐ SSPP 

3.5. Acció cívica, drets civils  i joventut. ‐ SSPP 

3.6. Cultura ‐ SSPP 

3.7  Barris i moviment veïnal. ‐ SSPP 

3.8.  Barris amb uns bons habitatges ‐ SSPP 

4. LA CIUTAT VERDA I SOSTENIBLE 

4.1 Mobilitat sostenible ‐ SSTT 

4.2.1 Millorar el servei de Transport urbà col∙lectiu. ‐ SSTT 

4.2.2. Potenciar i incrementar l’ús del transport públic i garantir‐ne  la viabilitat econòmica. ‐ 

SSTT 

4.3.  Medi Ambient, sostenibilitat i energies renovables. ‐SSTT 

5. PER UNA ADMINISTRACIÓ MÉS AUSTERA, EFICIENT I PROPERA 

5.1.1.  Actuacions en l’àmbit normatiu ‐ SSGG 

5.1.2.  Actuacions en l’àmbit del procediment administratiu ‐ SSGG 

5.2.  Innovació tecnològica i desenvolupament de l’Administració electrònica ‐ SSGG 

5.3.  Recursos humans: una administració més professional i pròxima al ciutadà ‐ SSGG 

5.4.  Promoció de la gestió de qualitat en els serveis municipals ‐ SSGG 



5.5.  Avanç en l’àmbit de la participació ciutadana ‐ SSGG 

5.6.  Economia ‐ PE 

5.7. Tecnologies de la Informació i la Comunicació ‐ SSGG 

5.8.  Comunicació ‐ SSGG 

5.9.  Relacions institucionals ‐ SSGG 
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