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Procés participatiu del PAM 2012‐ 2015

COMISSIÓ PERMANENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ajuntament de FigaróMontmany

Aquest és el document final del Pla d’Acció Municipal 2012‐2015, un document que sorgeix
fruit d’un ampli procés participatiu en el qual hi han participat més de 300 persones i s’hi han
realitzat 426 aportacions per part de la ciutadania.

El PAM és el document que ha de guiar l’acció del govern municipal durant aquest mandat. En
aquest sentit, les aportacions de la ciutadania han estat de gran importància per garantir que
l’Ajuntament de Figaró‐Montmany doni respostes eficaces a les necessitats reals del poble i de
la seva gent.

En la següent taula es resumeixen els índex de participació dels diferents mecanismes
previstos en el procés participatiu:
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INTRODUCCIÓ

El mandat 2011‐ 2015 s’emmarca en una profunda crisi, que no és només econòmica, sinó de
model de societat. Les crisis són canvis, però també són oportunitats i en aquest cas és una
oportunitat per canviar la manera de pensar la nostra societat i la nostra convivència. És per
això que hem de treballar amb una visió estratègica, a llarg termini. D’aquesta crisi només en
sortirem si des de l’àmbit local, des dels pobles, tenim capacitat de decisió i gestió pròpia
sobre béns i serveis bàsics. La crisi no ha de fer que deixem de fer polítiques, sinó que hem de
fer un major esforç per cercar recursos i prioritzar.

Quan parlem de béns bàsics volem dir, per exemple, projectes com el Pla energètic del nostre
municipi, la conservació i aprofitament de recursos naturals (el bosc, l’agricultura, la
ramaderia), l’explotació de potencialitats locals en turisme de proximitat, el suport a l’activitat
econòmica local...

Aquest PAM 2012‐ 2015 dona continuïtat a la feina iniciada els dos anteriors mandats per
continuar essent un ajuntament bàsicament de serveis a la ciutadania. Serveis d’acció social
per a les famílies, la infància, la joventut, la gent gran, les dones o les persones nouvingudes.
Serveis d’educació, de cultura, d’esports, d’habitatge, de via pública, de seguretat i de
promoció econòmica. Serveis que millorin la convivència en l’espai públic, garanteixin els drets
de les persones i redueixin els riscos d’exclusió i de conflicte social. I, tot plegat, en un marc
que permeti i incentivi la participació ciutadana.

Tenim a més, grans reptes urbanístics i d’inversió en nous equipaments que seran prioritaris
en aquesta etapa: els equipaments esportius, el carrer del Mig, acabar el nou Casino i omplir‐lo
d’activitat.

El Pla d’Acció Municipal 2012‐ 2015 és l’instrument que ha de guiar l’acció del govern
municipal durant els propers 4 anys. És per tant, el document que ha de recollir els objectius i
les accions concretes que ha de dur a terme el govern municipal al llarg d’aquest mandat per
tal de donar resposta a tots els reptes abans esmentats i millorar la qualitat de vida de la
ciutadania.

El document s’estructura en cinc grans apartats. En un primer apartat es dibuixa el model de
poble cap al qual es vol avançar, tot establint els principals eixos d’actuació que haurà de
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seguir el govern. En un segon apartat es concreten aquests eixos d’actuació a través
d’objectius específics i accions concretes. Després trobem les grans inversions previstes per
aquest mandat. Finalment, en un quart i cinquè apartat, es desenvolupen aspectes interns de
l’organització municipal amb relació al PAM i els mecanismes de seguiment i avaluació
previstos.
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I. ELS EIXOS D’ACTUACIÓ ESTRATÈGICS DEL PAM

En aquest apartat es dibuixa el model de poble cap al qual volem que avanci el Figaró en els
propers anys. A través de 7 eixos d’actuació estratègics s’estableixen els grans objectius i les
prioritats que hauran de guiar l’acció del govern municipal en els propers 4 anys.

Els eixos d’actuació que trobarem a continuació estan ordenats segons l’ordre de prioritats
establert pels participants en el Consell de poble.

Millorar i diversificar les instal∙lacions i l’oferta esportiva i lúdica per a totes les edats.

Es tracta de situar la promoció de l’esport en un lloc central de les polítiques municipals.
Actualment hi ha dèficits importants en les infraestructures que cal abordar i resoldre en
aquesta legislatura. A més l’esport cada cop més és una activitat de cohesió social que a més
de fomentar l’activitat física, permet potenciar les relacions intergeneracionals, la integració,
els hàbits saludables i el sentiment de pertinença.

Desenvolupar polítiques de gestió del medi natural, especialment a la zona de Montmany‐
Cingles de Bertí, i continuar desplegant l’Agenda 21.

El desenvolupament de polítiques de gestió del medi natural ha estat una de les pedres
angulars de les polítiques de les últimes legislatures a través de l’Agenda 21. Actualment
moltes de les actuacions ja han estat executades i per tant, cal una actualització dels objectius i
les accions de l’Agenda 21 per continuar impulsant les polítiques de sostenibilitat. L’entorn
natural és un dels actius més importants del nostre municipi i per això és fonamental
preservar‐lo i mantenir‐lo com un patrimoni local.

Impulsar un nou model energètic municipal basat en un consum eficient (enllumenat,
edificis, etc.) i la producció i ús d’energies renovables i no contaminants.

L’aposta per la producció de noves energies que no contaminin és un repte important d’aquest
mandat. El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible ens marca el camí per avançar en aquest sentit.
Les motivacions d’aquesta política són mediambiental i de preservació dels recursos naturals,
però també són econòmiques ja que esperem generar activitat productiva al voltant d’aquesta
activitat.
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Combatre la crisi amb polítiques d’atenció a les famílies, ocupació, dinamització econòmica,
habitatge, turisme i promoció del comerç.

L’actual context econòmic ens planteja nous escenaris i nous reptes des de l’administració
local. La minvada de recursos per part, tant de la població, com del propi ajuntament obliguen
a crear noves polítiques que puguin minimitzar els efectes negatius de la crisi. El foment de
l’ocupació, la recerca de nous sectors econòmics, la promoció del turisme i el comerç local i les
polítiques d’accés a l’habitatge ens han de permetre combatre la crisi.

Desplegar el Projecte Educatiu del Figaró i continuar l’oferta de serveis a les persones amb
polítiques culturals, de gènere, d’infància, de joventut i de gent gran

El Projecte Educatiu del Figaró es va començar a desenvolupar durant el passat mandat i ara
ens toca consolidar‐lo. La construcció d’un poble educador des de la perspectiva que tots
eduquem i som educats al llarg de la vida és un objectiu que està present de forma transversal
en moltes de les actuacions municipals. D’altra banda, la consolidació del Nou Casino com a
espai social, cultural i educatiu obert a tots els col∙lectius socials del municipi és un repte
important que esperem executar durant aquest mandat.

Desplegar el POUM i continuar millorant la via pública (carrers, escales, clavegueram) amb
polítiques d’accessibilitat, espai públic i mobilitat.

El POUM aprovat dibuixa un model de poble basat en el creixement moderat fomentant la
cohesió social, amb equilibri i aprofitant el casc urbà. En aquest mandat caldrà començar a
desplegar el POUM tot donant continuïtat a les millores de la via pública iniciades durant els
anteriors mandats.

Fomentar la convivència mitjançant polítiques de civisme, respecte a la diversitat i l’acollida.

En un petit municipi com el nostre, els canvis en l’estructura demogràfica dels últims anys
suposen un repte a l’hora de generar un bon clima de convivència entre una població que és
diversa i presenta diferents estils de vida. Conviuen persones grans amb infants i joves,
persones nascudes al municipi amb persones que provenen d'altres indrets, persones que
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parlen habitualment el català amb persones que parlen altres llengües... A Figaró‐ Montmany
hi ha molta proximitat i possibilitat de potenciar el contacte entre els veïns, però alhora tot és
molt visible i qualsevol petit conflicte es pot magnificar. Per aquests motius és indispensable
desenvolupar polítiques de civisme i convivència al municipi.
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II. ELS OBJECTIUS I LES ACCIONS DEL PAM

Tot seguit desenvolupem els objectius i les accions per cada un dels eixos d’acció estratègics.

1. Millorar i diversificar les instal∙lacions i l’oferta esportiva i lúdica per a totes les edats.

1.1.

Millorar les instal∙lacions esportives del poble per promoure la diversificació
d’esports.

1.1.1. Modernitzar el camp de futbol adequant l’espai i convertint‐lo en un espai
digne i practicable. Instal∙lar gespa (natural o artificial).
1.1.2. Adequar els vestuaris del camp de futbol.
1.1.3. Potenciar la utilització de l’espai del camp de futbol com una extensió del lleure
obert a tota la població.
1.1.4. Millorar la pista poliesportiva.
1.1.5. Fer inversions a les piscines. Millorar el perímetre de la piscina i arranjar els
vestuaris.
1.1.6. Construir una pista de paddle.
1.1.7. Promoure la diversificació d’esports. Per això optimitzar les pistes d’esports
disponibles i garantir‐ne l’ús, ampliar les pistes i espais esportius i dissenyar les
instal∙lacions esportives per més d’un ús.
1.1.8. Continuar promovent l’activitat física al Nou Casino.

1.2.

Treballar i invertir en polítiques esportives que fomentin l’esport com a element
de cohesió social, d’educació en valors i de foment d’hàbits saludables.

1.2.1. Elaborar una diagnosi de la demanda esportiva per saber quins esports cal
promoure a nivell de municipi.
1.2.2. Fomentar l’esport femení. Donar suport al Club esportiu Figaró per crear un
equip de futbol femení.
1.2.3. Continuar celebrant el dia de l’esport per al foment d’hàbits saludables i la
preocupació per l’estat físic de les persones.
1.2.4. Promoure activitats esportives a nivell de poble que fomentin les relacions
intergeneracionals.
1.2.5. Aprofitar els esdeveniments esportius dels municipis de l’entorn.
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1.3.

Aprofitar la proximitat amb el Montseny i altres parcs naturals per practicar
esport.

1.3.1. Promocionar el poble com a seu d’esdeveniments esportius de muntanya.

1.4.

Motivar la promoció escolar de l’esport.

1.4.1. Promoure des de l’escola l’esport com a hàbit saludable.
1.4.2. Continuar donant suport al programa “Pla català de l’Esport Escolar”
desenvolupat a través del CEIP Montmany.

1.5.

Fomentar la formació esportiva.

1.5.1. Fomentar l’ocupació del poble amb personal educatiu i de manteniment en les
estructures

esportives.

(Entrenadors

amb

formació

i

personal

de

manteniment).

1.6.

Promoure i facilitar la constitució de noves entitats esportives i el treball conjunt
amb les entitats.

1.6.1. Revisar el conveni amb el Club Esportiu Figaró per la gestió de les instal∙lacions
del camp de futbol.
1.6.2. Donar suport a les entitats i al teixit social per crear equips i grups d’esports
diversificats.

2. Desenvolupar polítiques de gestió del medi natural, especialment a la zona de
Montmany‐Cingles de Bertí, i continuar desplegant l’Agenda 21.

2.1.

Continuar impulsant L’Agenda 21

2.1.1. Analitzar el grau d’execució de l’Agenda 21 i definir la seva continuïtat.

2.2.

Mantenir, millorar i augmentar les mesures de prevenció d’incendis.
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2.2.1. Recuperar espais que fan de tallafocs naturals, com les feixes de la Cuspinera.
2.2.2. Donar suport a l’ADF en tot allò que sigui possible.

2.3.

Vincular la neteja i ampliació de les franges de protecció d’incendis amb
l’obtenció de biomassa i el foment de la ramaderia augmentant l’àmbit geogràfic
d’actuació.

2.3.1. Crear espais de diàleg i corresponsabilització amb les administracions
competents, en medi ambient i espais protegits.

2.4.

Desenvolupar una política forestal i energètica conjuntament, per tal de poder
abastir les llars amb calefacció de biomassa.

2.4.1. Buscar eines per resoldre conflictes amb propietaris de finques amb interès
natural, potenciant la formació i fent‐los comprendre la funció social de la seva
propietat.

2.5.

Promoure i mantenir els espais naturals

2.5.1. Continuar vetllant pel bon manteniment i estat dels espais naturals: el riu, els
boscos, les fonts, l’entorn natural, etc.
2.5.2. Crear un itinerari geològic i fomentar el seu recorregut.
2.5.3. Vetllar per la reordenació de la senyalització de camins i millorar‐ne l’estat per
fer‐hi activitats. Recuperar camins i senyalitzar‐los per afavorir el turisme.
2.5.4. Donar continuïtat a les jornades i campanyes de neteja popular. Crear un grup
de voluntaris per fer neteja dels boscos.

2.6.

Promoure l’agricultura

2.6.1. Regular els horts urbans i crear horts comunitaris. Fomentar el treball al camp i
l’agricultura ecològica.
2.6.2. Treballar conjuntament amb els propietaris amb l’objectiu de recuperar
antigues feixes de cultiu per generar ocupació en el sector de l’agricultura.

2.7.

Fomentar l’educació ambiental.
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2.7.1. Donar suport a l’escola per fomentar el coneixement dels infants sobre l’entorn
natural i treballar per disposar d’un programa d’educació ambiental permanent
a l’escola.
2.7.2. Donar suport per organitzar sortides i caminades amb la col∙laboració d’entitats
i teixit social per promoure: el coneixement de l’entorn, l’educació ambiental,
les relacions intergeneracionals, la cohesió social, el coneixement dels Cingles
del Bertí, etc.
2.7.3. Aprofitar la web municipal perquè la gent pugui penjar‐hi fotos i textos sobre
l’entorn natural.

2.8.

Controlar les espècies invasores o danyines

2.8.1. Controlar la població de senglar, col∙laborant amb els caçadors.
2.8.2. Continuar eradicant els ail∙lants, informant i fent difusió de les espècies
autòctones.

2.9.

Fomentar i potenciar el turisme de natura a la zona dels Cingles de Bertí,
netejant i adequant la zona per aquest ús.

2.9.1. Promoure la creació d’un consorci dels Cingles del Bertí.
2.9.2. Millorar l’atenció al turisme de natura o esportiu (vies d’escalada, guiatge...).

2.10.

Fomentar un ús sostenible de l’aigua. Aprofundir en les polítiques d’estalvi
d’aigua.

2.10.1. Continuar millorant les infraestructures del servei d’aigua potable per evitar
fugues i mantenir els nivells de qualitat.
2.10.2. Promoure sistemes de reg eficients, evitant sempre que sigui possible el reg
per inundació. Especialment millorar el sistema de reg de baix.
2.10.3. Instal∙lar una depuradora d’aigües residuals a la piscina i l’entorn industrial.
2.10.4. Crear el Consell Municipal de l’Aigua.

3. Impulsar un nou model energètic municipal basat en un consum eficient (enllumenat,
edificis, etc.) i la producció i ús d’energies renovables i no contaminants.
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3.1.

Aconseguir que el municipi gaudeixi de major autonomia i eficiència energètica.

3.1.1. Fer estudis de viabilitat del foment de l’energia per biomassa, solar, eòlica i
microhidràulica i desenvolupant les actuacions que se’n derivin, sempre tenint
en compte el respecte al paisatge natural i urbà.
3.1.2. Disposar de mapes d’insolació municipal per estudiar la viabilitat de l’energia
solar.
3.1.3. Iniciar la creació de mecanismes que permetin la gestió dels recursos propis del
municipi pel desenvolupament de les energies renovables.
3.1.4. Treballar conjuntament amb els municipis veïns en el desenvolupament de la
política energètica.

3.2.

Desenvolupar i impulsar les actuacions del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES).

3.2.1. Continuar millorant les instal∙lacions de l’enllumenat públic, tenint en compte
l’estat del cablejat, els horaris d’encesa i apagada, la intensitat i el tipus de
làmpades (mercuri versus sodi).
3.2.2. Millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals.

3.3.

Donar assessorament des de l’Ajuntament en matèria d’eficiència energètica a la
població i les empreses.

3.4.

Vetllar perquè hi hagi una bona il∙luminació a tot el municipi.

3.5.

Fer difusió de la gestió sostenible de residus.

4. Combatre la crisi amb polítiques d’atenció a les famílies, ocupació, dinamització
econòmica, habitatge, turisme i promoció del comerç.

4.1.

Impulsar polítiques de formació i d’accés al treball.

4.1.1. Promoure la contractació de gent del municipi a les empreses del municipi.
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4.1.2. Promoure la formació ocupacional tenint en compte les necessitats de les
empreses de la comarca.
4.1.3. Incentivar la formació dels joves que no estudien.
4.1.4. Promoure una formació del lleure dels joves (monitoratge, etc.).
4.1.5. Crear una escola taller i un taller d’ocupació.
4.1.6. Gestionar plans d’ocupació.
4.1.7. Incloure clàusules socials en els contractes públics.
4.1.8. Dinamitzar la borsa d’ocupació local.

4.2.

Estimular la creació de nova ocupació per la dinamització econòmica.

4.2.1. Promoure nous llocs de treball vinculats a l’entorn natural de la població.
4.2.2. Posar en marxa lloguer d’espais per a nous emprenedors.
4.2.3. Facilitar avantatges a les noves empreses que s’instal∙lin al municipi.

4.3.

Impulsar polítiques d’accés a l’habitatge.

4.3.1. Continuar desplegant el Pla local d’habitatge.
4.3.2. Promoure la borsa d’habitatge.
4.3.3. Fomentar la rehabilitació d’habitatges.
4.3.4. Potenciar la masoveria urbana.
4.3.5. Regular l’ús dels edificis en habitatges plurifamiliars.

4.4.

Impulsar el comerç del municipi.

4.4.1. Promoure el comerç local incentivant les compres de proximitat.
4.4.2. Promoure una fira d’activitat econòmica de proximitat.
4.4.3. Incentivar els comerços locals per a que incorporin productes d’altres països.

4.5.

Impulsar el turisme.

4.5.1. Aprofitar l’entorn natural per atreure visitants que generin activitat econòmica
al municipi.
4.5.2. Potenciar i difondre el turisme sostenible.
4.5.3. Potenciar el Punt d’informació turística.
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4.6.

Facilitar eines a les famílies per a que surtin de la crisi.

4.6.1. Mantenir i ampliar, si es dóna el cas, les ajudes a les famílies que ho necessiten
i que han estat més afectades per la crisi.
4.6.2. Continuar subvencionant part del cost dels llibres, del material escolar i de les
sortides dels alumnes del CEIP Montmany en conveni amb l'AMPA.
4.6.3. Crear habitatge d’emergència social.
4.6.4. Continuar oferint el banc d’aliments.
4.6.5. Impulsar un grup promotor d'un Banc del temps.
4.6.6. Potenciar jornades d’intercanvi d’objectes.
4.6.7. Potenciar el voluntariat.
4.6.8. Promoure des de la infància la bona gestió de recursos propis (diners, objectes,
patrimoni natural).

5. Desplegar el Projecte Educatiu del Figaró i continuar l’oferta de serveis a les persones
amb polítiques culturals, de gènere, d’infància, de joventut i de gent gran.

5.1.

Treballar conjuntament amb l’escola.

5.1.1. Fomentar que l’escola estigui més vinculada amb el municipi.
5.1.2. Vetllar perquè l’escola sigui un dels pilars de la comunitat.
5.1.3. Fomentar la implicació del professorat amb el poble.
5.1.4. Treballar per mantenir un professorat fix a l’escola.
5.1.5. Fomentar que hi hagi més relació entre l’escola bressol i el CEIP.
5.1.6. Fomentar la integració a l’escola.
5.1.7. Potenciar el reforç escolar.
5.1.8. Donar suport a la recerca de recursos necessaris per l’escola: logopeda,
psicopedagog, etc.
5.1.9. Definir l’equipament escolar del poble: ampliació del CEIP.

5.2.

Promoure l’ús de l’Escola Bressol Municipal, implicar‐se, consolidar i millorar el
seu projecte educatiu, i fomentar l’ús a tots els infants de la població.

5.3.

Vetllar pel manteniment i millora de les instal∙lacions educatives i els seus patis.
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5.4.

Mantenir i millorar els serveis socials.

5.5.

Treballar per l’equitat de gènere.
5.5.1. Mantenir el Centre de Recursos i Atenció a la Dona (CRAD).

5.6.

Treballar l’àmbit de la salut.

5.6.1. Impulsar un projecte de salut comunitària.
5.6.2. Potenciar la formació i les xerrades adreçades a pares i mares i a professionals i
tècnics entorn la salut en el marc del programa de prevenció de drogues C‐17.
5.6.3. Continuar treballant amb els professionals del C.A.P.

5.7.

Posar en marxa la gestió i consolidació del centre cívic al Nou casino.

5.8.

Promoure l’oferta cultural

5.8.1. Oferir activitats culturals per diferents edats millorant l’oferta al col∙lectiu
masculí de mitjana edat.
5.8.2. Seguir fomentat l’interès per la llengua i la cultura a través de cursos de català.
Fomentar la interrelació entre els cursos existents.
5.8.3. Potenciar la biblioteca i l’espai de lectura.
5.8.4. Potenciar la creació artística.
5.8.5. Promoure la realització d’arts escèniques al poble.
5.8.6. Promoure i millorar les festes tradicionals i el cicle festiu.

5.9.

Seguir fomentant i ampliant l’oferta d’activitats per a infants.

5.9.1. Mantenir el servei de ludoteca.
5.9.2. Donar continuïtat als parcs d’activitats de Nadal i Setmana Santa.
5.9.3. Potenciar la creació d’un esplai o Cau.

5.10.

Promoure espais de participació i activitat amb la gent jove del municipi (16 a 25
anys)
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5.10.1. Oferir formació.
5.10.2. Continuar oferint espais de trobada i recursos als joves.
5.10.3. Fer un acompanyament als joves que van als instituts.
5.10.4. Donar suport a les activitats organitzades per joves.
5.10.5. Promoure cursos de monitors de lleure i de monitoratge esportiu.
5.10.6. Organitzar camps de treball per joves a l’estiu i esdeveniments esportius amb
la implicació dels joves.
5.10.7. Mantenir el programa C‐17 de promoció dels hàbits saludables i prevenció de
les drogodependències.

5.11.

Millora de l’oci i les condicions de vida de la gent gran.

5.11.1. Potenciar tallers intergeneracionals.
5.11.2. Programar tallers diversos.
5.11.3. Realitzar activitats adreçades a fomentar un envelliment actiu i saludable i
recolzar les entitats que treballin per fomentar la inclusió social de les persones
grans.

6. Desplegar el POUM i continuar millorant la via pública (carrers, escales, clavegueram)
amb polítiques d’accessibilitat, espai públic i mobilitat.

6.1.

Desplegar el POUM i, per tant, tot el que comporta.

6.1.1. Aprovar definitivament el POUM i iniciar el seu desplegament.
6.1.2. Catalogar el patrimoni municipal de sòl i habitatge.

6.2.

Promocionar la mobilitat interna a peu o en bicicleta.

6.2.1. Millorar el ferm i l'accessibilitat d'alguns carrers.
6.2.2. Millorar la senyalització dins del poble i sobretot de l’itinerari de passeig que va
cap a La Garriga.
6.2.3. Arranjar voreres.
6.2.4. Netejar periòdicament els torrents del municipi sobretot, el torrent del
Colomer o el de Ca l'Antic.
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6.2.5. Continuar desplegant el Pla d’Accessibilitat, sobretot pel que fa, d’una banda, a
l’obra prevista al solar al costat de l’Àngelus que permetrà accedir al Casc Antic
sense haver de passar per les escales; i, de l’altra, repensar la ubicació de les
terrasses dels bars.
6.2.6. Projectar la construcció del carril bici fins les piscines.

6.3.

Pacificar el trànsit a tot el poble.

6.3.1. Pacificar el trànsit a la sortida del poble, tenint en compte l’existència del carril
bici i la vorera de vianants.

6.4.

Obertura de nous carrers i millora dels existents.

6.4.1. Obrir el carrer del Mig fins les escales de l’Àngelus.

6.5.

Revisar les zones d’aparcament.

6.5.1. Revisar les zones on ubicar aparcaments en superfície.
6.5.2. Replantejar establir el sistema de zona vermella gratuït els diumenges per al
veïnat.
6.5.3. Ubicar una zona específica per a l’aparcament d’autocars.

6.6.

Crear nous espais públics.

6.6.1. Construir un parc amb una zona d’horts al solar de la Font d’en Llanes.
6.6.2. Crear nous parcs públics infantils i juvenils i millorar els existents.
6.6.3. Mantenir i millorar els espais públics existents (Pati de Ca l’Antich, Plaça Anna
Bosch, etc.)

6.7.

Millorar el clavegueram.

6.7.1. Millorar el clavegueram ja que es detecten certes zones del poble on les
clavegueres no drenen adequadament l’aigua. Elaborar un pla director del
clavegueram.
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6.8.

Potenciar la plantació de la flora autòctona.

6.9.

Vetllar per la neteja del municipi.

6.9.1. Millorar les zones de recollida d’emergència.
6.9.2. Millorar la neteja del magatzem municipal i treballar amb els bars perquè posin
cendrers al carrer.

6.10.

Vetllar davant l’administració corresponent per tal que es faci efectiva la
construcció del definitiu parc de bombers a Figaró‐Montmany.

6.11.

Millorar la recepció dels canals de TDT.

7. Fomentar la convivència mitjançant polítiques de civisme, respecte a la diversitat i
l’acollida.

7.1.

Fomentar el civisme al carrer i els bons hàbits.

7.1.1. Realitzar campanyes de civisme.
7.1.2. Elaborar una ordenança del civisme.
7.1.3. Promoure activitats des de la infància.
7.1.4. Promoure el turisme sostenible.

7.2.

Fomentar la integració de persones nouvingudes i persones de diferents orígens.

7.2.1. Potenciar l’acollida a persones nouvingudes al municipi. Consolidar l'itinerari
d'acollida, la guia i les sessions de benvinguda.
7.2.2. Treballar les tradicions d’altres cultures des de l’escola i des dels equipaments
públics amb funció educativa. Programar tallers interculturals.
7.2.3. Continuar potenciant els cursos de català com espais d’acollida i integració.

7.3.

Afavorir espais de convivència veïnal.

7.4.

Donar suport a les entitats.
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7.4.1. Mantenir la convocatòria de subvencions per les entitats.
7.4.2. Obrir un espai d’entitats al Nou casino.
7.4.3. Mantenir la col∙laboració amb les entitats.
7.4.4. Col∙laborar especialment en l’organització del bicentenari del Vot del poble.

7.5.

Continuar implicant la població en la presa de decisions i l’elaboració de les
polítiques municipals.

7.5.1. Elaborar anualment els pressupostos participatius.
7.5.2. Realitzar processos participatius vinculats als projectes estratègics del municipi.
7.5.3. Avaluar els processos de participació engegats.
7.5.4. Dinamitzar els espais de participació existents: Comissió permanent de
participació Ciutadana, Comissió de seguiment de l’Agenda 21, Grup impulsor
del Projecte Educatiu, i Grup de seguiment del centre cívic. Crear‐ne de nous si
s’escau.

7.6.

Vetllar per la comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans.

7.6.1. Consolidar i difondre la nova web municipal.
7.6.2. Editar el butlletí municipal semestralment.
7.6.3. Potenciar els intercanvis entre pobles de Catalunya per donar a conèixer el
Figaró.

7.7.

Millorar la vigilància al municipi.

7.7.1. Vetllar per millorar la seguretat.
7.7.2. Exercir un major control en els punts sorollosos i conflictius del municipi.
7.7.3. Cercar diferents mecanismes per millorar la percepció de seguretat.
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III. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL AMB RELACIÓ AL PAM

En aquest mandat el govern municipal es divideix en les següents regidories:
•

Acció Social, Habitatge i Promoció i turisme

•

Alcaldia

•

Educació i Cultura i joventut

•

Energies sostenibles i Ocupació

•

Esports i Medi rural i forestal

•

Participació i hisenda

•

Urbanisme i Medi ambient

•

Via Pública i Comerç

Cada regidoria executarà els objectius i accions del PAM que sigui de la seva competència. Es
tindran en compte els següents criteris de treball a l’hora d’implementar els polítiques:

Coordinació
Sempre que sigui necessari es realitzaran coordinacions polítiques i tècniques tant per gestar
les accions com per executar‐les.

Projectes
Es treballarà per projectes que vinculin diferents objectius i accions.

Aprenentatge‐ servei
Es potenciaran els projectes que integrin el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de
continguts, competències, habilitats o valors.

Seguiment i avaluació
S’introduiran mecanismes de seguiment i avaluació tant polítics com tècnics dels projectes i les
accions.
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IV. LES GRANS INVERSIONS DE MANDAT

Grans inversions 2012‐ 2015

Respectant els resultats de la consulta ciutadana celebrada els mesos de novembre i desembre
de 2011, a continuació trobem les grans inversions a desenvolupar entre els anys 2012 i 2015,
ordenades segons l’ordre de priorització. L’equip de govern es compromet a cercar recursos
per tal de poder‐les executar durant aquest mandat.

1.‐ Millores al camp de futbol i les piscines 355.270 €

Es tracta de modernitzar el camp de futbol adequant l’espai i convertint‐lo en un espai digne i
practicable. Això implica instal∙lar gespa artificial, cobrir la pista, instal∙lar un sistema rec de la
gespa, adequar els vestuaris i millorar l’eficiència energètica de la instal∙lació dels vestuaris,
millorar el bar‐ restaurant i garantir uns bons accessos. Les diferents millores implicaran una
diversificació dels esports que s’hi podran practicar.

També s’inclou en aquesta gran inversió la millora de les piscines per atreure nous usuaris i
dinamitzar l’equipament durant els mesos d’hivern en què el servei de piscina no és operatiu.
Per això s’inclouen accions de millora en el perímetre de la piscina, arranjament dels vestuaris
(adequar‐los en eficiència energètica i amb millora general, pintura, revisió de portes, etc.) i
construcció d’una pista de pàdel.

2.‐ Carril bici fins les piscines (PA) 196.200 €

Construir un carril bici i de passeig des de la rotonda de l’escola fins les piscines municipals
reordenant aquest tram i segregant el carril bici del trànsit motoritzat, tot substituint les
actuals tanques de carretera per altres sistemes més segurs i més integrats paisatgísticament.
Ubicar‐hi el mobiliari urbà (bancs pel camí per a vianants, etc.) i l’enllumenat necessari.

Aquestes millores serviran per atreure excursionistes que segueixen el camí fluvial des del
Vallès Oriental o el Barcelonès, facilitar l’accés als equipaments esportius des del nucli urbà i
l’escola municipal, atreure nous usuaris als equipaments i prevenir el risc d’accidents vials.

Actuacions previstes:
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•

Condicionament del camí per fer‐lo accessible a peu i en bicicleta

•

Enllaçar el nou camí amb el camí fluvial.

•

Senyalització del camí i d’elements d’interès (flora i fauna)

•

Carril bici: Construcció d’un carril bici i d’un itinerari peatonal des de l’Escola de
Primària fins la pista poliesportiva i la piscina, amb el desplaçament de la calçada.

3.‐ Inversió en energies renovables (PAES) 100.000 €

Instal∙lació de fonts d’energies renovables pel consum dels equipaments municipals i si és
possible generar energia i connectar‐se a la xarxa principal en funció de l’estudi de viabilitat. L’
objectiu és contribuir a l’estalvi energètic, alhora que s’intenta generar ocupació vinculada a
sectors econòmics locals.

Actuacions previstes:
•

Instal∙lar 2 calderes de biomassa per abastir energèticament el Nou Casino i el CEIP.

•

Estudi de viabilitat per generar altres energies renovables: biomassa, energia
fotovoltaica, microhidràulica, eòlica, etc.

•

Adaptació de l’enllumenat amb criteris d’eficiència energètica

•

Realitzar campanyes de sensibilització entorn l’estalvi energètic.

4.‐ Parc de la Font d’en Llanes: adequar‐lo per a parc infantil i horts urbans (PEF) 70.000 €

Es tracta d’adequar el solar municipal de la zona de la Font d’en Llanes com a parc infantil amb
la possibilitat d’instal∙lar‐hi horts urbans en tres feixes entre Jacint Verdaguer i carrer Sant
Cristòfol, sota de la Font d'en Llanes, al costat de la masia del mateix nom.

L’acció també contempla comunicar la rotonda de l’entrada (escola) amb el carrer Jacint
Verdaguer de manera accessible per a vianants.

Gran part de la inversió va destinada al rec dels horts.
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Grans inversions descartades

A continuació trobem dues grans inversions que van quedar en últim lloc de priorització i que,
degut a les circumstàncies econòmiques actuals, s’ha valorat que no es podran executar
durant aquest mandat:

1.‐ Plataforma única davant el Casino (PA) 121.776 €

Prioritzar els vianants al tram de la carretera de Ribes davant el Nou Casino. La plaça Anna
Bosch ocuparà tot el carrer fins la vorera est i la circulació de vehicles es farà a velocitat molt
reduïda. Les actuacions previstes amb aquesta gran inversió són:
•

Crear plataforma elevada per obtenir una reducció de la velocitat i facilitar la circulació
dels vianants sense barreres.

•

Ubicar nou mobiliari urbà que diferenciïn els usos de l’espai de vehicles i de vianants.

•

Eliminar les actuals places d’aparcament situades davant dels edificis.

•

Assegurar la pervivència dels nous paviments amb la renovació de la xarxa d’aigua
potable.

•

Instal∙lar un armari amb preses de corrent i telèfon pel Bibliobús

•

Soterrament de les línies aèries de telefonia

2.‐ Carrer la Garriga (PA) 65.000 €

Millorar l’asfaltat i les voreres del carrer de la Garriga en el seu tram pel passeig fluvial, així
com la zona d’aparcaments en bateria. Es repensaran els sentits de circulació per garantir la
seguretat dels vianants.

Actuacions previstes:
•

Repavimentar el terra.

•

Canviar l’enllumenat.

•

Mantenir la zona d’aparcaments.
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V. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El seguiment i l’avaluació són fases fonamentals de les polítiques públiques per tal d’introduir
millores i reorientar l’acció en base als resultats obtinguts i a la valoració dels agents implicats.
Farem el seguiment i avaluarem el PAM de forma participada. Els objectius del seguiment i
l’avaluació són:
•

Garantir que el PAM s’executa.

•

Valorar el grau d’assoliment dels objectius.

•

Valorar el grau d’execució de les accions.

Correspon a l’equip de govern executar el PAM i a la Comissió Permanent de Participació
(CPPC) fer‐ne el seguiment. Els actors i espais implicats en l’avaluació són: la CPPC, el Consell
de poble, l’equip de govern, les comissions de seguiment de projectes i les entitats i grups
informals.

Per a fer l’avaluació s’utilitzaran els següents mecanismes:
•

Qüestionaris d’avaluació.

•

Sessions d’avaluació.

•

Anàlisi quantitatiu: nombre d’objectius i accions executades.

•

Anàlisi qualitatiu: qualitat de les accions executades.

L’Ajuntament proporcionarà el suport tècnic necessari per dur a terme l’avaluació del procés i
elaborarà un informe que incorpori les aportacions qualitatives dels diferents espais i l’anàlisi
quantitatiu.
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ANNEX. LLISTAT DE PROPOSTES CONCRETES

En el següent llistat es recullen propostes de la ciutadania que no s’han inclòs en l’apartat
d’objectius i accions del PAM perquè es tracta d’accions molt concretes. Aquestes accions es
tindran en compte en el marc dels diferents objectius del PAM i s’hi donarà resposta des de la
regidoria corresponent.

Propostes de millora d’espais públics:
•

Arreglar i posar xarxes a les porteries del Pati Vell de Ca l’Antic.

•

Arreglar el pont de la Noguera Punxeguda.

•

Arreglar la font de Ca l’Andreu.

•

Millorar la il∙luminació del barri de dalt, el C/ la Garriga i la rotonda que va cap a les
piscines.

•

Millorar el parc Dolors Riera pels més petits i disposar d’un altre parc més gran.

•

Posar mobiliari urbà a la Plaça Anna Bosch.

•

Posar una barana a les escales de la plaça a la Carretera de Ribes.

Propostes de programació del centre cívic:
•

Classes de música.

•

Titelles.

•

Jocs.

•

Classes d’idiomes: anglès, etc.

•

Cinema.

•

Curs de discjoquei.

•

Classes de castellà.

•

Espectacles.

•

Activitats per gent gran: sessions de massatges, consells per l’envelliment actiu,
relaxació, taller de memòria, pintura, taller de ioga, bingo i cor musical.

Propostes d’activitats esportives i lúdiques:
•

Promoure diferents esports: bicicleta, futbol sala, bàsquet, escalada, tir amb arc,
petanca, skate, balonmano, atletisme, etc.

•

Organitzar curses esportives.

•

Organitzar gimkanes.
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•

Millorar la carrossa dels reis.

Propostes de millora del civisme:
•

Incidir en temes com la recollida de residus, l’estalvi energètic, la cura de l’entorn
natural, la responsabilitat dels establiments en la neteja de carrers, els aparcaments en
doble fila, la velocitat dels cotxes, el soroll a la nit, etc.

•

Realitzar una campanya informativa específica sobre residus pels visitants des de
l’Oficina d’informació turística.
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