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El present document té l’objectiu de recollir els plans municipals vigents de l’Ajuntament de Figaró- Montmany. Cada
pla recull el mateix tipus d’informació: una breu explicació del ple i dels seus objectius, la ubicació en l’estructura
municipal i de participació i per últim, el grau d’execució que tenen les actuacions planificades. Per unificar el recull
dels diferents nivells d’execució de les actuacions s’han establert unes categories: previst amb finançament, previst
sense finançament, previst (no té cost), en procés de disseny, en procés de desenvolupament, activitat continuada,
finalitzada i desestimada. Tota aquesta informació és valuosa de cara a l’elaboració del PAM perquè ens indica on
ens trobem pel que fa a l’actuació municipal.

Agenda 21 (2004- 2014)
Definció i objectius
L'Agenda 21 és un procés participatiu que té per objectiu concretar una sèrie d'accions per tal de resoldre les
principals problemàtiques ambientals del municipi i conduir la gestió municipal cap a actuacions sostenibles,
compatibilitzant la política municipal, i els seus projectes i plans, amb als criteris de sostenibilitat. Entesa així, la
sostenibilitat no és un mer paràmetre a considerar sinó una pauta global i coherent dins la qual ha d’encaixar
qualsevol projecte sectorial del municipi. D’altra banda, una de les principals característiques de l’Agenda 21 és que
es tracta d’un procés obert de participació on hi intervé tota la ciutadania, tant en la seva elaboració, com després en
el seu desplegament i seguiment.
Totes les accions de l’Agenda 21 responen a les línies estratègiques consensuades per la població l’any 2005:
-

Creixement moderat, compacte i que fomenti la cohesió social.
Desenvolupament del turisme vinculat al medi i manteniment dels nivells actuals d’indústria.
Conservació de l’entorn i foment del civisme.

Ubicació en l’estructura municipal i participativa
L’Agenda 21 és responsabilitat d’alcaldia, tot i que hi intervenen altres regidories amb relació a plans o actuacions
concretes. El pla d’acció de l’Agenda 21 es va aprovar al ple municipal l’any 2007. L’òrgan de participació
encarregat de vetllar pel seguiment de l’Agenda 21 és la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21.
Pel seu caràcter global l’Agenda 21 és paraigües de diferents plans d’acció com el PAES, el Pla d’accesibilitat o el
PEF i ha definit el model de poble amb el qual s’han creat la resta de plans. Tot i que un cop redactats aquests plans
tenen entitat pròpia i en alguns casos tenen els seus propis òrgans de seguiment al marge de la Comissió de
Seguiment de l’Agenda 21, cal remarcar que estan inclosos en l’Agenda 21.
Programes i actuacions
L’Agenda 21 és un procés obert que es manté viu i que si be té una part important d’actuacions ja finalitzades o en
procés de desenvolupament, encara n’hi ha que cal activar.

Programes
Programa rural.
Promoció de les
activitats
econòmiques en
el medi rural sota
pautes de
sostenibilitat i
viabilitat
econòmica

Actuacions planificades
Creació d’un servei d’assessorament sobre els ajuts a masies i
explotacions agroramaderes
Establiment d’exempcions fiscals a les obres de recuperació de
masies amb explotació agroramadera
Establiment dels criteris d’adequació i rehabilitació de masies i de
gestió del seu entorn
Realització d’un estudi empresarial per conèixer la viabilitat de
noves explotacions agroramaderes vinculades a masies del
municipi
Garantir que els únics usos permesos a les zones d’interès
ecològic siguin els silvícoles, agrícoles i/o ramaders
Facilitar l’accés a les noves tecnologies a les masies amb
explotació agroramadera
Afavorir el desenvolupament d’activitats de turisme rural

Grau d’execució
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
En procés de disseny

En procés de
desenvolupament
Finalitzat
En procés de disseny
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Programa
Patrimoni:
Valorització dels
elements
patrimonials del
municipi

Redacció d’un Pla d’electrificació autònom per a les masies
Redacció d’un catàleg de masies avaluant les possibilitats de
recuperació de cadascuna
Retolació de les masies del municipi
Realització de l’inventari de camins i senders del municipi
especificant-ne la titularitat
Recuperació d’antics camins del municipi
Revisió del projecte d’ordenació i aprofitament socioambiental
dels sots Feréstecs
Avaluació dels mecanismes legals idonis perquè la masia de
l’Ullar passi a ser de gestió pública
Redacció del catàleg del patrimoni històrico-artístic del municipi
Redacció d’un pla de recuperació dels elements d’interès històric
del municipi
Finalització i edició de la història local del municipi

Programa
Biodiversitat:
Protecció de la
diversitat biològica
i
minimització de
les afeccions
sobre
les dinàmiques
ecosistèmiques

Investigar la possible existència d’un element megalític al coll de
la Pedra Dreta
Creació d’un arxiu etnològic dels oficis de bosc i la vida de pagès
del municipi
Continuar les accions de recuperació de les fonts del municipi
Planificar el manteniment de les fonts del municipi
Efectuar una intervenció d’urgència per condicionar la font d’en
Llanes
Edició de material divulgatiu dels arbres singulars
Aplicació dels tractaments sanitaris necessaris per garantir la
bona salut dels exemplars inclosos en el Catàleg d’arbres
d’interès local
Redacció d’un pla de recuperació de les vies d’escalada del sot
del Bac
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local del conjunt de les
Escales de l’Àngelus i dels edificis modernistes i noucentistes
adjacents
Sollicitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional del
conjunt format per les escales de l’Àngelus i dels edificis
modernistes i noucentistes adjacents
Investigar els aprofitaments d’aigua històrics i les antigues
infraestructures hidràuliques per acabar editant una publicació
que reculli tota aquesta informació
Redacció d’un Pla de conservació i millora dels paratges d’interès
natural del municipi
Regular els sistemes de tancament de finques per garantir la
permeabilitat a la fauna
Mostreig dels cursos d’aigua dels cingles de Bertí per comprovar
si resta alguna població de cranc de riu ibèric
Realització d’un estudi de viabilitat per reintroduir el cranc de riu
ibèric
Construcció de passos de peixos a les dues rescloses del riu
Congost al seu pas pel Figaró
Condicionament de punts d’aigua per a la fauna salvatge
Mostreig del terme municipal per comprovar si hi ha algun
exemplar de Centaurea intybacea
Realització anual d’accions d’eradicació d’ailants
Protecció de la fauna i la flora evitant la recollecció de fòssils, la
captura d’animals salvatges o els danys a la flor
Prohibir l’alliberament d’espècies animals o vegetals exòtiques
Estudiar el grau d’afectació de les pinedes locals per la

Finalitzat
En procés de disseny
En procés de disseny
Finalitzat (el de camins)
Finalitzada
Previst sense
finançament
En procés de disseny
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Finalitzada
Finalitzada
Finalitzada
Activitat continuada
Activitat continuada

Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Desestimat
Finalitzada
Desestimada
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
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Programa Focs:
Reforç dels
sistemes de
defensa del
municipi davant
del risc d’incendis
forestals

Programa Aigua:
Gestió del recurs
aigua compatible
amb el respecte
vers els
ecosistemes
aquàtics

Programa
Deixalla:
Minimització del
flux de residus i
esforç per assolir
la seva màxima
valorització

processionària
Limitar la circulació de motos i quads per les pistes forestals del
municipi
Vetllar perquè els Plans tècnics de gestió i millora forestal tinguin
en compte criteris de conservació dels valors naturals i
paisatgístics del bosc i no es basin només en termes de
rendiment econòmic
Identificació i denúncia de totes aquelles accions aprovades des
del Centre de la Propietat Forestal i que objectivament són
incompatibles amb la protecció del bosc i la gestió sostenible dels
recursos forestals
Actualització de la cartografia del Pla de prevenció d’incendis i del
Pla d’acció municipal
Reforç de l’equipament de l’ADF
Redacció, difusió i actualització permanent d’un pla d’evacuació
del veïnat de can Bosc i Vallcàrquera
Obertura d’una franja de protecció al voltant del poble
Subvencionar, en moments d’elevat risc d’incendi, la llaurada dels
camps (en explotació o abandonats) situats en zones
estratègiques
Promoure la ramaderia extensiva als indrets favorables del
municipi
Realitzar una queixa formal a nivell parlamentari sobre l’abast de
la llei de protecció d’urbanitzacions
Redacció d’un pla de rec de Vallcàrquera per ordenar els usos
actuals agrícoles i domèstics i concretar les infraestructures
necessàries
Fer les inversions per millorar el rec
Càlcul d’una projecció del consum d’aigua de Figaró-Montmany i
de Tagamanent considerant diferents horitzons poblacionals i
contemplant la població estacional
Estudi d’altres punts d’extracció d’aigua a la vall de Vallcàrquera
Estudi de possibles alternatives d’emmagatzematge d’aigua a
partir de basses situades a la capçalera de la conca de
Vallcàrquera
Acord d’explotació del pou del pla dels Plàtans per part de
Tagamanent
Renúncia definitiva a la venda d’aigua per a usos industrials
Establir en la tarifa de l’aigua que els primers 50 litres de consum
siguin gratuïts
Quantificar les possibles fuites actuals identificant els punts
sensibles de la xarxa, tot implicant la població perquè n’informi de
les possibles anomalies
Redacció d’un pla que avaluï l’estat de la xarxa de clavegueram
Establir com a compromís polític i ciutadà que el consum
domèstic d’aigua tendeixi a acostar-se al consum d’aigua de la
mitjana catalana
Implantació de la recollida dels residus municipals habitatge a
habitatge
Implantació de la recollida dels residus municipals comerç a
comerç
Acordar amb els establiments de restauració la recuperació dels
olis usats
Minimització del flux de residus del CEIP Montmany
Organització de les festes municipals sota la premissa del residu
zero
Aprovació d’una ordenança municipal per evitar la propaganda

Finalitzada
Activitat continuada

Activitat continuada

En procés de
desenvolupament
Activitat continuada
Finalitzada
Finalitzada
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
Finalitzada

Prevista sense
finançament
En procés de
desenvolupament
Finalitzada
Desestimada

Desestimada
Finalitzada
Desestimada
Activitat continuada

Finalitzada
En procés de
desenvolupament
Finalitzada
Finalitzada
Activitat continuada
En procés de
desenvolupament
Activitat continuada
En procés de disseny
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Programa
Renovables:
Promoció de les
energies
renovables

Programa Urbà:
Desenvolupament
dels instruments
necessaris per
una ordenació
urbana
i territorial
sostenible

Programa
Qualitat:
Ampliació de
l’oferta de serveis
municipals

comercial
Realització d’un estudi de viabilitat de l’aprofitament energètic de
les restes llenyoses de les explotacions forestals
Redacció del Pla d’acció energètica de Figaró-Montmany
Installació de plaques solars fotovoltàiques i/o sistemes
d’aprofitament solar tèrmic a l’espai de les Piscines Municipals
Sollicitar als productors de biodièsel i a les companyies
propietàries de les estacions de servei properes que venguin
aquest combustible
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Figaró-Montmany
Renúncia de qualsevol modificació parcial de les Normes
Subsidiàries que comportin un augment de l’edificabilitat fins que
no es disposi del POUM
Defensa d’una alternativa a l’actual traçat de la C-17 que travessi
per túnels el vessant del Montseny
Redacció d’un document que justifiqui la conveniència de realitzar
la revisió dels límits del terme cas per cas
Revisió dels actuals límits municipals
Comprovar si l’estesa actual de línies elèctriques disposa dels
permisos municipals pertinents
Redacció del Pla d’equipaments municipals
Acompanyament dels serveis mèdics d’urgència als habitatges
disseminats
Instar al Departament d’Educació a que ampliï l’actual escola
Cobertura de la pista poliesportiva
Realització d’un estudi tècnic per cobrir la piscina municipal

Programa Mitjans:
Millora de les
infraestructures i
la
logística municipal

Programa Accés:
Millora de la
vialitat i
l’accessibilitat
del municipi

Reforçar la Regidoria de Medi Ambient i Participació amb un
tècnic/a
Ampliació i millora del mobiliari urbà (papereres)
Arranjament del desguàs del torrent de can Figueres/ca l’Espelta
per evitar que s’obstrueixi en cas d’aiguats
Installació d’aspersors amb programador a tot l’espai enjardinat
de les Piscines Municipals i a la resta d’enjardinaments
municipals on sigui necessari
Substitució de les aixetes de les dutxes de les Piscines
Municipals per polsadors
Adequació de l’enllumenat viari a la Llei 6/2001 d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Installació de fanals a la baixada de l’Estació
Realització d’un estudi sobre la possible modificació de l’entrada
sud del poble
Realització d’un estudi de viabilitat de l’obertura un vial per sobre
dels jardins de can Gambús
Obertura d’un nou carrer per darrera de l’Església
Realització d’un estudi de viabilitat de la construcció d’un pont
que creui el Congost per donar sortida al polígon de la Rompuda
Arranjament de la pista forestal de Puiggraciós

Programa Tutela:
Ambientalització

Redacció d’un pla d’accessibilitat del nucli urbà del Figaró
Peatonalitzar el carrer Vic i el carrer Major fins el molí de ca
l’Antic
Revisar les zones d’estacionament permeses del Figaró
Implantació de bones pràctiques per a la reducció i la recollida
selectiva dels residus produïts en les installacions municipals

En procés de
desenvolupament
Finalitzada
En procés de disseny
En procés de disseny

En procés de
desenvolupament
Activitat continuada

Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Finalitzada
Previst sense
finançament
Activitat continuada
Activitat continuada
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Finalitzada
Activitat continuada
Previst sense
finançament
Finalitzada

Finalitzada
En procés de
desenvolupament
Finalitzada
Finalitzada
Desestimada
Previst amb
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Finalitzada
Finalitzada
Activitat continuada
Activitat continuada
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de l’administració i
establiment de
mecanismes de
control ambientals

Programa
Transports:
Foment dels
mitjans de
transport
ecològics i la
mobilitat
sostenible
Programa
Seguretat:
Minimització dels
riscos ambientals i
Sanitaris

Programa
Educació:
Desenvolupament
de l’acció
educativa
compromesa amb
la
sostenibilitat

Introducció de criteris ambientals en els plecs de condicions dels
serveis externs i concessions municipals
Valoració dels serveis d’altres recuperadors de roba i calçat vell
alternatius a HUMANA
Seguiment municipal dels residus produïts en les indústries així
com del seu tractament
Condicionar l’alta dels negocis de taxi al municipi amb una oferta
de servei que cobreixi totes les sollicituds
Aprovació d’un reglament de servei a complir per part de la
companyia d’aigües que detalli les accions necessàries per
garantir el cabal ecològic de la Riereta
Creació d’un organisme públic municipal de control de l’aigua
amb capacitat executiva i de control que supervisi la companyia
d’abastament d’aigua
Emprendre millores per a l’estalvi energètic als equipaments
municipals
Realització d’un projecte de carril bici que anés des de l’estació
fins les Piscines Municipals
Requerir a Sagalés i RENFE la no coincidència d’horaris entre
ambdós serveis
Requerir a RENFE una millor informació amb els usuaris i
usuàries en cas d’incidències en el servei
Requerir al Síndic de Greuges que RENFE estableixi un criteri
d’aturada dels trens a les andanes
Compartició d’una de les antenes de telefonia per part dels 3
operadors que tenen installació al municipi
Fer un estudi epidemiològic sobre els casos de càncer detectats
al municipi els darrers anys
Aprovació d’una ordenança municipal per evitar l’ús del PVC en
l’obra pública i bonificar l’obra privada que no la utilitza
Aprovació d’una ordenança que estableixi els requeriments
tècnics a respectar a l’hora de realitzar noves línies elèctriques
Redacció del Projecte Educatiu de Figaró-Montmany
Acció de participació social per dissenyar la recollida porta a
porta
Desplegament de campanyes de sensibilització ambiental
dirigides a la minimització i la recollida selectiva dels residus
Assessorament i suport als habitatges amb jardí perquè
compostin les restes orgàniques
Organitzar conjuntament amb els comerços una campanya per
reduir l’ús de bosses de plàstic
Organització de campanyes per estimular la recollida de l’oli usat
entre els domicilis particulars
Organització de visites divulgatives a installacions de tractament
de residus
Desplegament de campanyes d’educació cívica
Organització d’una campanya educativa per reduir l’ús del
transport privat
Realització d’una campanya informativa dels resultats d’estalvi
obtinguts amb l’actual tarificació de l’aigua
Realització d’una campanya publicitant les bonificacions entre
llauners i constructors
Realització d’una campanya d’informació i formació ambiental
sobre xerojardineria adreçada tant a particulars com a
professionals
Realització periòdica de campanyes de sensibilització per
minimitzar el consum d’aigua domèstica
Realització de campanyes d’educació ambiental sobre bones

Activitat continuada
Previst sense
finançament
Activitat continuada
Desestimada
Activitat continuada

En procés de
desenvolupament
Activitat continuada
Previst sense
finançament
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Finalitzada
Finalitzada
En procés de
desenvolupament
Finalitzada
Finalitzada
Finalitzada
Finalitzada
Finalitzada
Finalitzada
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
En procés de disseny

Prevista sense
finançament
Prevista sense
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Programa
Societat:
Millora de les
condicions
socioeconòmiques
del municipi
Programa Món:
Comprometre el
municipi en el
desenvolupament
de l’anomenat
Tercer Món

pràctiques en l’ús domèstic de l’energia
Edició de material especialment concebut per fer arribar els
resultats de l’Agenda 21 al jovent i a la comunitat magribina
Promoure la creació d’habitatge social i de lloguer
Impulsar la creació d’una cooperativa de treball per a les
treballadores domèstiques
Creació d’un viver d’empreses
Estimular la plena ocupació del sòl industrial
Assignació del 0,7% dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament a
projectes de desenvolupament dels països del Tercer Món
Agermanament del municipi de Figaró-Montmany amb una
població del Tercer Món

finançament
Prevista sense
finançament
Activitat continuada
Finalitzada
Previst amb
finançament
Activitat continuada
Activitat continuada
Previst sense
finançament
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Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (2009- 2020)
Definició i objectius
El Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES) és un document que analitza les emissions de GEH associades a
l'àmbit de competència de l'Ajuntament i defineix les accions que ha de dur a terme l'Ajuntament de FigaróMontmany per superar els objectius establerts per la UE per al 2020, anant més enllà de la reducció del 20% de les
emissions de CO2 al seu municipi. Aquestes accions es defineixen pels sectors d’activitats on l'Ajuntament té
competència.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla d'Acció d'Energia Sostenible de Figaró-Montmany es va aprovar per Ple municipal el setembre de 2009, un
any després de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa de la UE sorgida el gener de 2008 en el
marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible que pretén implicar als governs locals en el compliment dels
objectius de lluita contra el canvi climàtic que han fixat els Caps d’Estats i de Govern de la UE. Depèn de la regidoria
d’energies sostenibles i ocupació.
El seguiment ciutadà del PAES es fa des de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 amb la qual es van er
diverses sessions per elaborar el pla.
Programes i actuacions
Tot i que ja s’han començat a desenvolupar algunes actuacions, el PAES és un pla força recent amb actuacions que
requereixen inversió. Per això bona part de les actuacions estan previstes, però caldrà buscar finançament.
Programa
Dependències
municipals, ja siguin
de
gestió directa o
concessió

Actuacions
Tancament de la zona d’administració general de
l'Ajuntament respecte el rebedor
Installació d’un termòstat programable a la planta baixa de
l'Ajuntament
Installació de persianes venecianes a les finestres de la planta
baixa de l'Ajuntament
Installació d’un escalfador d’aigua instantani elèctric a
l'Ajuntament
Substitució dels llums halògens de la sala de plens de
l'Ajuntament per llums de baix consum
Repàs dels marcs d’alumini de la primera planta de
l'Ajuntament
Realització d'un assessorament expert sobre la configuració de
la calefacció de l'EBM El Fanalet i reajustar-la
consensuadament amb els usuaris
Substitució de l'actual rentadora de l'EBM El Fanalet per una
rentadora bitèrmica
Segregació de la línia d’illuminació del menjador de la de la
sala freda de l'EBM El Fanalet
Realització d'un assessorament expert sobre la configuració de
la calefacció del CEIP Montmany i reajustar-la
consensuadament amb els usuaris
Installació de collectors solars tèrmics al CEIP Montmany per
a la producció d’ACS
Substitució de les manetes de regulació dels radiadors del
CEIP Montmany per manetes extraïbles
Revisió i millora dels tancaments de l’aula d’activitats del CEIP
Montmany
Installació de cortines a l’aula d’activitats del CEIP Montmany
Arranjament de les juntes existents entre els marcs de les
finestres del Casino i les parets
Installació de cortines o persianes a les finestres oest del

Grau d’execució
Prevista sense
finançament
Finalitzada
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
En procés de
desenvolupament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Activitat continuada

Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Finalitzada
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Enllumenat públic

Casino
Realització d'una termografia del Casino un cop s'installi
l'equip de climatització
Substitució del programador del pàrking del Casino per un
rellotge astronòmic
Installació d’un sistema d’energia solar tèrmica a les Piscines
Municipals
Installació d’un sistema d’energia solar fotovoltaica a les
Piscines Municipals
Substitució progressiva dels electrodomèstics dels
equipaments municipals per electrodomèstics energèticament
eficients
Installació de rellotges temporitzadors per a les neveres del
bar de les Piscines Municipals
Installació d’un tendal a la façana sud-est del bar de les
Piscines Municipals
Installació d’un tendal o cobertura vegetal a la coberta del bar
de les Piscines Municipals
Installació d'un sistema d'energia solar tèrmica als vestidors
del Camp de Futbol
Installació al vestidor de la pista poliesportiva de sistemes
d’encesa dels llums amb detectors de moviment
Contractació d'un servei de manteniment de tots els equips
de calefacció dels equipaments municipal
Substitució dels sistemes d’encesa per cèllules fotoelèctriques
de l'EP per rellotges astronòmic
Substitució de totes les làmpades de VM de l'EP per làmpades
de VSAP
Installació d'un reductor de flux lluminós en capçalera als
quadres elèctrics de major potència de l'EP
Installació de reactàncies de doble nivell als quadres elèctrics
de menor potència de l'EP
Revisió de les installacions de l'EP per detectar consums no
controlats
Ajustar la potència contractada de l'EP
Verificació del reglatge dels comptadors de consum elèctric

Flota municipal de
vehicles
Altres
(Directe
energia)

Substitució progressiva dels vehicles de la flota municipal per
vehicles menys contaminants
Creació de la figura dels gestor/a energètic
Contractació del subministrament elèctric a Gesternova

La gestió dels
residus
El cicle de l’aigua

El planejament
L’adquisició de béns
i

Implantació de la recollida porta a porta dels residus municipals
Realització d'un estudi per localitzar les possibles fuites de la
xarxa de distribució d'aigua potable
Installació d’aspersors amb programador a tot l’espai
enjardinat de les Piscines Municipals i a la resta
d’enjardinaments municipals on sigui necessari
Substitució de les aixetes de les Piscines Municipals per
polsadors
Installació d'una lona cobertora a les piscines municipals
Peatonalització del carrer Vic i el carrer Major fins el molí de ca
l’Antic
Introducció de criteris ambientals en els plecs de condicions
dels serveis externs i concessions municipals i en l’adquisició

Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Desestimada
Desestimada
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Desestimada
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Activitat continuada
Finalitzada
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Prevista sense
finançament
Finalitzada
Activitat continuada
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serveis
Altres (normativa,
construcció,…)

Domèstic

Mobilitat urbana

Participació
ciutadana

Altres (Indirecte)

de béns
Aprovació d'una ordenança de construcció sostenible
Requerir a Sagalés i RENFE la no coincidència d’horaris entre
ambdós serveis
Creació d'una línia d'ajuts per la installació de sistemes
energètics renovables
Creació d'una línia d'ajuts per promoure l'adquisició
d'electrodomèstics energèticament eficients
Realització d’un projecte de carril bici que vagi des de l’estació
fins les Piscines Municipals
Bonificació de la quota de l'impost de circulació per als vehicles
menys contaminants
Installació d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics
Edició de materials divulgatius sobre bones pràctiques en l'ús
domèstic de l'energia
Organització d’una campanya educativa per reduir l’ús del
transport privat
Realització d’una campanya d’informació i formació ambiental
sobre xerojardineria
Promoure entre els particulars la contractació del
subministrament a Gesternova
Sollicitar als productors de biodièsel i a les companyies
propietàries de les estacions de servei properes que venguin
aquest combustible

Pendent (sense cost)
Pendent (sense cost)
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
Prevista sense
finançament
En procés de disseny
Prevista sense
finançament
Prevista (sense cost)
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Pla director de l’aigua (2010)
Definició i objectius
L’objecte del Pla Director és el de plantejar i analitzar les diferents alternatives existents per tal d’incrementar els
recursos disponibles, així com millorar i adequar el conjunt d’installacions de l’abastament, no sols de la demanda
total actual, sinó també, de la demanda previsible. El Pla té dos grans objectius:
•
•

Assegurar l’abastament d’aigua potable a la població, sempre en quantitat suficient i amb la pressió
adequada en cada punt de la xarxa, controlant igualment les fuites que poden produir-se a la mateixa.
D’aquesta manera s’optimitzarà el rendiment general millorant la gestió de cadascuna de les captacions.
El subministrament d’aigua potable es portarà a terme dintre de les normes de qualitat d’aigua prèviament
establertes per l’abastament a les diferents zones de població.

Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla director de l’aigua depèn de la Regidoria d’Urbanisme i mediambient i no té cap òrgan de participació
associat. Va ser aprovat al ple municipal l’any 2010.
Programes i actuacions
Pla director de l’aigua va ser elaborat per CASSA, l’antiga empresa que gestionava l’aigua. CONGIAC, que és el
consorci públic que la gestiona actualment preveu fer-ne una revisió ja que s’han detectat noves necessitats
Programes
Actuacions en
alta per millora
(actuacions del
dipòsit cap a la
font de captació)

Actuacions planificades
Adequació de les captacions: pou de Can Bosc, pou de Can
Juncà i embassament Can Gil.
Adequació de dipòsits
Canonades generals: de l'embassament de Can Gil als dipòsits,
del Pou de Can Bosc als dipòsits, del Pou de Can Juncà als
dipòsits
Installació comptadors generals: Barri Vallcarquera i Pou Can
Bosc
Nova ETAP
Estudi hidrogeològic

Actuacions en
Baixa per Millora
(actuacions del
dipòsit cap a les
llars)

Canonades d'alimentació sortida dipòsits
Renovació xarxes de distribució
Nou Grup de bombeig a Can Bosc
Parc d'hidrants
Nova reguladora

Actuacions en
Baixa per
Creixement

Noves canonades d'alimentació

Grau d’execució
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Prevista amb
finançament
Finalitzat
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Finalitzat
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
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Pla d’accessibilitat (2006)
Definició i objectius
El Pla d’accessibilitat és un instrument que ha de fer possible la transformació del municipi per fer-lo globalment
accessible. Donat que el major problema son les fortes pendents, el gruix d’intervencions van enfocades a resoldre
la circulació a peu al municipi. Però també és un objectiu clar del pla, aconseguir que es pugui arribar a tot arreu en
cotxe. Tot i que aquest criteri pugui semblar contradictori amb el concepte d’accessibilitat tradicional, cal tenir en
compte que hi ha situacions en les que resulta fonamental permetre l’accés a vehicles, com son els casos en els que
s’han de traslladar elements voluminosos o pesants, o en aquelles emergències en les que el vehicle ha de poder
arribar al lloc desitjat.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla d’accessibilitat depèn de la regidoria de Via pública i comerç. Va ser aprovat pel ple municipal l’any 2007. La
seva elaboració es va fer participadament i el seguiment del pla es realitza des de la Comissió Permanent de
participació Ciutadana.
Programes i actuacions
La major part d’actuacions o bé estan finalitzades o bé ja estan previstes amb finançament. L’actuació d’ubicar
ascensors va ser descartat per la ciutadania a través del procés participatiu.
Actuacions planificades
Construcció del carrer del Mig.
Reducció de pendents. 2 opcions: construcció de més rampes o
ubicació d’ascensors
Pavimentar l’accés a l’estació
Construir una girola al final nord del carrer del Mig
Sistema d’ascensors
Transformar el carrer Major en un carrer de plataforma única
Intervenció a l’antiga Carretera de Ribes.
Circulació al Carrer Jacint Verdaguer.

Grau d’execució
Previst amb finançament

Finalitzada
Previst amb finançament
Desestimada
Finalitzada
Previst sense finançament
Previst sense finançament
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El POUM (2010- 2026)
Definició i objectius
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la Normativa Municipal que estableix com s’ha de
desenvolupar urbanísticament el nostre municipi en els propers 16 anys. El POUM es basa en el model de poble
dibuixat amb l’Agenda 21.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El POUM, aprovat inicialment l’any 2010, depèn de la regidoria d’Urbanisme i medi ambient. La llei estableix que el
POUM ha de sorgir d’un procés participatiu. Al Figaró aquest procés es va iniciar amb l’Agenda 21 i va continuar
amb la creació de diferents mecanismes de participació, entre els quals una Comissió de Seguiment del procés
participatiu.
Programes i actuacions
El desenvolupament del POUM es preveu amb un abast temporal de 16 anys dividits en quadriennis:
Actuacions
Pla d’actuació Urbanístic C/ Major
Pla d’Actuació urbanístic Font d’en Llanes- 1Pla d’Actuació urbanístic Font d’en Llanes- 2Pla de Millora Urbana Sector Nord
Pla de Millora Urbana Ca l’Antic
Pla de Millora Urbana façana fluvial
Pla de Millora Urbana sector industrial can Oliveras
SUD Can Colomer
Habitatges dotacionals
C/ del Mig

Grau d’execució
Primer quadrienni
Segon quadrienni
Segon quadrienni
Segon quadrienni
Segon quadrienni
Quart quadrienni
Quart quadrienni
Primer quadrienni
Segon quadrienni
Primer i segon quadrienni
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Pla local d’habitatge (2009- 2015)
Definició i objectius
El Pla local d’habitatge constitueix l’instrument de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria
d’habitatge, en aplicació de les competències pròpies de l’ajuntament. D’altra banda, constitueix també un
instrument de planificació i programació en desenvolupament de la legislació d’habitatge, amb la funció de
determinar les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i constituir la proposta marc per a
concertar aquestes polítiques amb la Generalitat de Catalunya, tal com ve definit en els articles 10 i 14 de la Llei del
Dret a l’Habitatge. Complementàriament, el PLH pot servir per a substituir a la Memòria Social del Pla d’ordenació
urbanística municipal, en els seus continguts relatius a habitatge.
Els objectius generals que persegueix el Pla local d’habitatge són:
• Fer efectiu l’accés dels ciutadans a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats.de la manera més
sostenible possible amb la major optimització del parc d’habitatges existents.
• Promoure la participació i la cohesió social en matèria d’habitatge introduint noves formes d’accés i gestió
dels habitatges.
• Evitar els fenòmens de discriminació, exclusió, segregació o assetjament sobre els collectius més
vulnerables.
• Impulsar la conservació i rehabilitació dels habitatges amb criteris de sostenibilitat ambiental i social, així
com la seva utilització adequada.
• Complir l’objectiu de solidaritat urbana de tenir un 15% d’habitatge social del parc total d’habitatges del
2028.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El PLH, aprovat al ple municipal l’any 2010, depèn de la regidoria d’Acció social, habitatge, promoció i turisme. La
seva elaboració va comptar amb un procés de participació ciutadana i actualment el se seguiment es fa des de la
Comissió permanent de participació ciutadana.
Programes i actuacions
Es tracta d’un pla recent que ja s’ha començat a desenvolupar, però que encara resta buscar finançament per
desenvolupar bona part de les actuacions.
Programes
PLANEJAMENT I
LA GESTIÓ
URBANÍSTICA

Actuacions planificades
Increment dels percentatges de reserva de sostre amb destí a
habitatges de protecció oficial.

Previst sense
finançament

Seguiment del compliment dels terminis establerts al planejament.

Previst sense
finançament

Incorporació de la qualificació d’habitatge dotacional al
planejament vigent.
PATRIMONI
MUNICIPAL DE
SÒL I
HABITATGE I
GESTIÓ DEL
SÒL

PROMOCIÓ
D’HABITATGES

Grau d’execució

Constitució i funcionament del patrimoni municipal de sòl i
habitatge.
Delimitació d’àrees per a l’exercici del dret de tanteig i retracte.

Previst sense
finançament
En procés de disseny
Previst sense
finançament

Constitució de dret de superfície sobre béns del PMSH, al sector
Can Colomer.

Previst sense
finançament

Concessió administrativa dels habitatges dotacionals al c. Vic / c.
Església.

Desestimada

Promoció d’habitatges de protecció oficial de lloguer.
Promoció d’habitatges dotacionals públics a c. Vic / c. Església.

Previst sense
finançament
Desestimada
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FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ

ÚS ADEQUAT
DELS
HABITATGES

SERVEI
D’INFORMACIÓ I
GESTIÓ DE
L’HABITATGE

Promoció d’habitatges socials: HPO de lloguer amb opció a
compra.

Previst sense
finançament

Promoció d’habitatges socials: Cessió d'ús en règim cooperatiu

Previst sense
finançament

Seguiment del compliment dels terminis de construcció d’HPO
d’iniciativa privada.

Previst sense
finançament
Previst sense
finançament

Delimitació d’àrees per a l’exercici del dret de tanteig i retracte:
edificis catalogats i sòl no urbanitzable
Delimitació d’un conjunt d’especial interès.
Mesures d’intervenció administrativa per incompliment dels
deures de conservació i rehabilitació
Ajuts de la Generalitat a la rehabilitació: gestió i tramitació dels
test de l’edifici / informes d’idoneïtat
Ajuts de la Generalitat a la rehabilitació: gestió i tramitació dels
ajuts.
Dinamització de mesures per a la promoció d’habitatges en règim
de masoveria
Urbana
Elaboració i gestió dels cens d’habitatges buits i del seu estat de
conservació.
Mesures de caràcter fiscal incentivar l’ocupació i penalitzar la
desocupació
Mediació per a la introducció al mercat d’habitatge per a lloguer o
masoveria urbana
Mesures de proximitat de difusió i accés a la informació d’ajuts.
Creació d’una web per la informació i gestió d’ajudes en matèria
d’habitatge.

En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Finalitzada
Previst sense
finançament
Activitat continuada
Activitat continuada
Pevist sense
finançament
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Pla de desenvolupament i comerç (2009-2012).
Definició i objectius
El Pla de desenvolupament i comerç té l’objectiu de definir actuacions que permetin impulsar el teixit comercial i
econòmic de Figaró-Montmany així com millorar-ne el seu grau de competitivitat, de desenvolupament econòmic, i
d’atractivitat i promoció en general.
Projectar un millor desenvolupament econòmic d’un municipi com Figaró-Montmany, no és una qüestió de crear
únicament nous motors de desenvolupament del municipi, sinó que es requereixen altres elements, que facin del
municipi un espai atractiu, agradable pel passeig, i per a la millora de la qualitat urbana.
El Pla recull un seguit d’accions basades en la projecció de Figaró-Montmany com un municipi amb diferents
elements de millora en relació a la natura i la pràctica esportiva, així com en patrimoni polític, cultural i històric que
poden permetre una major desenvolupament econòmic, turístic i de qualitat de vida.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla de desenvolupament i comerç depèn d’alcaldia, de la regidoria de via pública i de la regidoria d’acció social,
habitatge, promoció i turisme. El Pla es va encarregar a una empresa externa i no ha estat aprovat pel ple municipal.
Actualment no hi ha cap òrgan participatiu que en faci el seguiment.
Programes i actuacions
Es tracta també d’un pla recent amb força actuacions que s’han començat a dissenyar o desenvolupar, però amb
algunes accions ambicioses per a les quals, si es prioritzen, caldrà cercar finançament.
Programa
ENTORN NATURAL
I ESPORT

Accions
Creació d’un viver d’empreses turístiques i esportives
focalitzades en l’àmbit del bosc
Impuls al projecte de manteniment del sotabosc

Àmbit econòmic
Programa d’optimització de l’escola de la natura i “programa
viu el parc”
Creació d’un espai d’observació de la flora autòctona i local

ENTORN NATURAL
I ESPORT
Àmbit cultural
ENTORN NATURAL
I ESPORT

Construcció d’un rocòdrom a l’espai urbà
La setmana de l’esport i la natura

Àmbit lúdic

Creació d’un espai lúdic fluvial: “parc fluvial del congost”

ENTORN NATURAL
I ESPORT
Àmbit promoció

TEIXIT URBÀ I
TERRITORI URBÀ
Àmbit educatiu

TEIXIT URBÀ I
TERRITORI URBÀ

Creació i promoció de vies verdes i rutes per la natura
Creació d’un bosc vertical
Construcció de l’espai de la vida i els oficis al bosc
Desplaçament i millora de l’oficina municipal d’informació
turística al centre urbà
Creació d’audiovisuals promocionals de la riquesa natural de
Figaró-Montmany
Creació d’auques sobre la història, les tradicions i les
particularitats de Figaró-Montmany
Programa de promoció d’espais de conreu urbans “espais
naturals de Figaró”
Creació d’un espai lúdic i cultural de
difusió dels recursos hídrics
Incorporació de productes relacionats amb els nous hàbits de

Grau d’execució
En procés de disseny
En procés de
desenvolupament
Activitat continuada
Previst sense
finançament
Desestimada
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
Activitat continuada
Desestimada
Previst sense
finançament
Finalitzada
Activitat continuada
Previst sense
finançament
En procés de disseny

Previst sense
finançament
Activitat continuada
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Àmbit lúdic i cultural
TEIXIT URBÀ I
TERRITORI URBÀ

consum
Proposta de creació d’un calendari firal

Àmbit firal
TEIXIT URBÀ I
TERRITORI URBÀ

Proposta de modificació de la ruta urbana de Figaró

En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Previst (no té cost)

Àmbit promoció
TEIXIT URBÀ I
TERRITORI URBÀ

Redisseny dels díptics de passeig

Activitat continuada

Activitat continuada

Àmbit Promoció i
difusió
PARTICIPACIÓ

Programa de desenvolupament i millora del comerç:
I.Participació en el programa “modernitza’t”: programa de
consultoria individualitzada programa mystery shopping o client
misteriós
II. Tallers de decoració i imatge del comerç a Figaró-Montmany
Creació del centre d’interpretació de la democràcia i la
participació
Disseny d’un audiovisual i una auca
promocional sobre la participació ciutadana
“Premi Figaró” a la promoció comercial del municipi

Àmbit comercial

Promoció d’una trobada de joves “Anna Bosch i Pareras”

AMABILITZACIÓ
URBANÍSTICA

Proposta d’ordenació viària al centre urbà: I. Fomentar la
pacificació i l’alentiment del trànsit i II. Amabilització dels trams
sensibles
Construcció d’un nou vial d’enllaç entre l’autovia i el carrer de
Mossèn Cinto Verdaguer
Construcció d’un vial entre la Carretera de Ribes i el Carrer
Jacint Verdaguer
Installació d’un ascensor urbà a la plaça major per facilitar la
mobilitat a les zones no accessibles pel trànsit rodat
Construcció d’un carril bici

Proposta de creació d’una fira literària i cultural

Àmbit promoció
TEIXIT URBÀ I
TERRITORI URBÀ
Àmbit promoció
PARTICIPACIÓ

Mobilitat i
aparcament

Creació d’un nou punt d’aparcament al soterrani del nou
Casino
Desplaçament de les places d’aparcament de rotació horària
AMABILITZACIÓ
URBANÍSTICA

Pla de senyalització dels recursos amb la imatge gràfica del
municipi
Proposta de creació d’eslògan pel municipi

En procés de disseny

Substitució de la passarella vianal del carrer Francesc Ribas

Proposta de vianalització
Reserva d’espais de càrrega i descàrrega veïnal i ordinaris
Propostes d’installació de mobiliari urbà
Actuació en matèria d’illuminació
comercial
Programa de millora de la imatge de l’eix comercial

AMABILITZACIÓ
URBANÍSTICA
Senyalització
ESTRATÈGIA DE

En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament
Finalitzada
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament

Proposta per a prioritat invertida
Urbanisme i
Pacificació

Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
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COMUNICACIÓ I
DIFUSIÓ
Marca i municipi
ESTRATÈGIA DE
COMUNICACIÓ I
DIFUSIÓ
Campanyes en
mitjans
ESTRATÈGIA DE
COMUNICACIÓ I
DIFUSIÓ
Campanyes en
mitjans

Atributs de marca per a la promoció
conjunta del municipi

En procés de disseny

Creació d’una pàgina web turística:
“www.turismefigaro.com”

En procés de disseny

Creació d’una publicació de caire turístic “natura, patrimoni i
vida a Figaró”
Programa de comunicació i difusió del Figaró

En procés de disseny
En procés de
desenvolupament
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Pla de desenvolupament local del Nucli Antic de Figaró-Montmany (2010- 2014)
Definició i objectius
El Pla de desenvolupament local del Nucli Antic és una eina per millorar l’ocupació i l’ocupabilitat de la població del
Nucli antic de Figaró – Montmany impulsant noves actuacions municipals, oferint formació especialitzada i
diversificant l’activitat econòmica amb l’obertura de sectors amb potencial de futur. S’emmarca en l’àrea
d’intervenció de la Llei de Barris, subvencionat l’any 2009 pel Departament de Territori i Sostenibilitat i es dissenya
per tal de sollicitar plans d’ocupació, programes turístics i de deenvolupament local i un tècnic coordinador de
referència per al projecte del Nucli Antic a la convocatòria d’ajuts de Treball als Barris del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla de desenvolupament local del Nucli Antic depèn directament d’Alcaldia, que és qui s’encarrega de la gestió
del projecte de barris. Tot i així, donat el seu caràcter integral, està molt relacionat amb les altres regidories,
especialment Acció Social, Habitatge o Participació.
El Pla es va elaborar de forma interna, amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i es va presentar a la convocatòria de
l’any 2010 de l’ajut de Treball als Barris, on va resultar denegat. Enguany s’està actualitzant el Pla per tal de
presentar-lo a la convocatòria de l’any 2011, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Programes i actuacions
Excepte algunes actuacions que s’han desestimat per denegació d’ajuts, la resta s’estan dissenyant o
desenvolupant.
Programa/ objectius
Estudiar la viabilitat de com a
mínim dues noves actuacions
municipals que ofereixin nous
serveis públics per l’ocupació
a partir de l’any 2011.

Actuacions planificades
Estudi de planificació de l’ús del nou equipament Centre
de desenvolupament econòmic i turístic de l’Alt Congost
pel que fa a la generació d’activitat econòmica.
Redacció d’un projecte de Casa d’oficis al voltant de la
rehabilitació d’espais públics.

Impulsar la formació i
l’activitat en sectors amb
potencial de futur que
reequilibrin sectorialment el
mercat de treball al municipi.
Millorar les actuacions de
suport al comerç i al sector
turístic per diversificar l’oferta i
atraure activitat econòmica de
fora del municipi.

Activar la borsa de treball municipal i l’oferta de
formació en els equipaments municipals.

En procés de disseny

Projecte d’impuls al comerç local.

Previst
sense
finançament
En procés de disseny

Programa d’experienciació
laboral

Programa de
desenvolupament local

Organitzar una fira local anual al voltant del sector
turístic.
Promoció del turisme al municipi.
Millorar el manteniment de l’espai públic i els espais de
convivència amb l’objectiu de fer del Nucli Antic un pol
d’atracció turística.
Contractació de persones del barri: un manobre i un
dinamitzador sociocultural.
Contractació de personal tècnic: Mediador al nucli antic
per fomentar la convivència i civisme
Contractació del director/a o tècnic/a (Agent d’Ocupació
i Desenvolupament Local)
Estudis i informes de planificació, sectorials, de viabilitat
o altres de naturalesa anàloga. Estudi de planificació de
l’ús del nou equipament Centre de desenvolupament
econòmic i turístic de l’Alt Congost pel que fa a la
generació d’activitat econòmica
Campanyes per a la promoció local. Harmonitzar i
millorar els mecanismes de promoció del turisme local

Grau d’execució
Finalitzada

Previst
finançament

sense

Activitat continuada
Activitat continuada

Finalitzada
Desestimada (denegat
l’ajut)
Desestimada (denegat
l’ajut)
Finalitzada

Desestimada (denegat
l’ajut)
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Pla de desenvolupament local de la Comunitat de Municipis Costers del Montseny i el
Bertí (Aiguafreda, Tagamanent, Sant Martí de Centelles i Figaró-Montmany)
Definició i objectius
El Pla de desenvolupament local de la Comunitat de Municipis Costers del Montseny i el Bertí (Aiguafreda,
Tagamanent, Sant Martí de Centelles i Figaró-Montmany) s’emmarca en la convocatòria de subvencions destinades
a programes per al desenvolupament local i l'ocupació en collaboració amb entitats locals i va permetre la
contractació de 2 AODLs per la Comunitat, l’una centrada en turisme i promoció del territori, amb seu a Tagamanent
i Aiguafreda i l’altra en sector primari i gestió ambiental a Sant Martí de Centelles i Figaró-Montmany.
Es dissenya per tal de sollicitar dues Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local per a la Comunitat a la
convocatòria d’ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla de desenvolupament local de la Comunitat de Municipis Costers del Montseny i el Bertí (Aiguafreda,
Tagamanent, Sant Martí de Centelles i Figaró-Montmany) depèn directament de la presidència de torn de la
Comunitat que canvia anualment i que actualment ostenta l’Alcalde de Figaró-Montmany, seu de torn de la
comunitat durant l’any 2011.
El Pla es va elaborar de forma interna, amb els serveis tècnics dels diversos ajuntaments i es va presentar a la
convocatòria de l’any 2007 de l’ajut del SOC, on va resultar aprovat. Anualment s’actualitza el Pla per tal de
presentar-lo a les convocatòries de pròrroga del personal tècnic.
Programes i actuacions
Moltes de les actuacions d’aquest pla es realitzen de forma continuada a partir de la feina de les Agents de
desenvolupament local.
Programa/
objectius
L’EMERGÈNCIA
DEL SECTOR
TURÍSTIC

Actuacions planificades

Grau d’execució

Creació d’una xarxa de centres d’informació turística i d’acollida de
visitants.
Potenciar la participació de la Comunitat en els consorcis de turisme
Millora de la connectivitat entre els agents turístics del territori de la
Comunitat
Promoure una marca turística de la Comunitat de Municipis

En
procés
de
desenvolupament.
Finalitzada.
En
procés
de
desenvolupament.
Previst
sense
finançament.
Activitat continuada.

Articulació de rutes temàtiques, itineraris senyalitzats i destinacions
específiques
Promoure iniciatives d’autoocupació/autoempresa en l’àmbit del
turisme
Impuls i acompanyament al turisme rural
Impuls del turisme geològic i ornitològic
Creació de punts patrimonials emblemàtics
Promoció de l’agricultura ecològica
REACTIVACIÓ
DEL SECTOR
PRIMARI

Explotació sostenible del medi forestal
Potenciació de la ramaderia sostenible
Impuls a iniciatives d’ocupació en el medi forestal
Projecte “Tòfona”

FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ I
L’OCUPABILITAT

Programació d’accions formatives d’acord amb les necessitats locals
detectades
Millora de la intermediació entre l’oferta i la demanda
Disseny d’un programa específic de formació i adquisició

En procés de disseny.
Activitat continuada.
Activitat continuada.
Activitat continuada.
En
procés
de
desenvolupament.
En
procés
de
desenvolupament.
Previst
sense
finançament.
Activitat continuada.
Previst
sense
finançament.
Activitat continuada.
Activitat continuada.
Activitat continuada.
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d’experiència, mitjançant la cooperació escola-empresa en el territori
de la Comunitat de Municipis
Disseny d’un programa específic de formació per a nouvinguts i
nouvingudes.
Disseny d’un programa específic de formació per a majors de 45
anys.
Impuls a l’activitat emprenedora (treball autònom, cooperatives i
societats laborals)
Polítiques actives d’ocupació, liderades per l’administració pública
(plans d’ocupació, tallers, etc.) i destinades a nouvinguts, dones,
majors de 45 anys, i joves

Activitat continuada.
En procés de disseny.
Previst
sense
finançament.
Activitat continuada.
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Projecte Educatiu de Figaró (2011- 2014)
Definició i objectius
La principal finalitat del Projecte Educatiu del Figaró (PEF) és avançar cap a un model de poble educador per tal de
millorar la qualitat de vida i la convivència veïnal on tots i totes eduquem i som educats. D’una banda, el PEF té el
repte d’esdevenir un instrument per definir una política educativa, i per una altra banda el PEF té uns reptes per
definir un model educatiu compartit per els diferents agents de la vila. Aquest model educatiu ha d’abordar quatre
grans àmbits de l’educació al municipi: l’àmbit escolar, la formació més enllà de l’escola, els treball en valors i la
identitat i la convivència.
Com a instrument de la política educativa el PEF ha de servir per diagnosticar, planificar, posar en valor els recursos
existents, adaptar-se al canvi i millorar els serveis.
Com a model educatiu el PEF ha de poder oferir una educació per tothom, conscienciar que l’educació és
responsabilitat de tots, promoure una corresponsabilitat educativa de les famílies, unificar criteris educatius , definir
línies estratègiques d’actuació, ser un marc de difusió de coneixements, donar valor al treball educatiu promoure
l’educació al llarg de tota la vida i trobar noves maneres per conciliar la família i el treball amb una lògica educativa.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El PEF, pendent d’aprovació al ple municipal, depèn de la regidoria d’Educació, Cultura i Joventut. El PEF es va
elaborar a partir d’un ampli procés participatiu obert a tota la ciutadania arrel del qual es va crear el Grup Impulsor
del PEF que és l’òrgan encarregat de dinamitzar i fer el seguiment del pla d’actuació.
Programes i actuacions
El PEF es troba en fase de disseny i per tant, les actuacions que engloba encara no s’han començat a
desenvolupar, excepte algunes que ja s’estaven realitzant prèviament al PEF. Hi ha força actuacions que no tenen
cost.
Programes
L’EDUCACIÓ
EN
L’ÀMBIT ESCOLAR
Potenciar la vinculació
i el treball conjunt
entre els centres
escolars i el poble
(famílies,
veïns/es,
etc.)

L’EDUCACIÓ
EN
L’ÀMBIT ESCOLAR
Fomentar el vincle i la
continuïtat entre els
centres educatius.

Actuacions planificades
Programa de xerrades i activitats als centres escolars amb
veïns/es que expliquin la seva experiència així com visites dels
alumnes a diferents llocs del poble.
Cuines del mon a l’escola
Cicles de cinefòrum educatiu.
Xerrades de benvinguda amb els mestres de les escoles.
Celebrar la Festa de l’educació per posar en valor el paper
educatiu de pares, mares i mestres
Incorporar pares i mares a les juntes de les AMPA de l’Escola
Bressol, el CEIP i els IES.
Donar a conèixer i explicar el projecte educatiu del CEIP a l’AMPA
i als pares i mares de l’Escola Bressol i del municipi en general.
Potenciar la collaboració i comunicació entre els dos centres
escolars, tant a nivell d’equips docents com pel que fa a les les
AMPA.
Potenciar la transició entre el CEIP i els IES.
Donar continuïtat al seguiment que es fa des de l’Ajuntamentmitjançant l’educadora social i el programa de prevenció de
drogodependències C-17- dels alumnes de Figaró que van a
secundària.
Desenvolupar actuacions que incentivin el pas de l’ESO a
l’educació no obligatòria, especialment en aquells casos en que hi
ha circumstàncies que poden dificultar aquest accés.
Realitzar un estudi dels motius que tenen els pares i mares a

Grau d’execució
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Prevsit sense
finançament
Previst (sense cost)
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst (sense cost)
Previst (sense cost)

Previst sense
finançament
En procés
desenvolupament

Previst sense
finançament
Previst sense
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L’EDUCACIÓ
EN
L’ÀMBIT ESCOLAR
Desenvolupar
estratègies actives per
garantir una dotació de
recursos adequada a
les necessitats dels
centres escolars i el
manteniment de les
installacions escolars.
L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.
Reforçar el paper del
centre cívic com a
espai de trobada i
formació.

l’hora de triar centre de primària.
Disposar d’un/a logopeda per alumnes del CEIP amb necessitats
educatives especials que requereixen d’una atenció i seguiment
específic, així com un/a psicopedagog/a per complementar la
tasca que realitza l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagog).
Crear una borsa de pares i mares que puguin aportar recursos als
centres escolars, implicant les famílies en el manteniment de
l’escola.
Millorar les installacions dels CEIP Montmany
Potenciar la relació entre l’escola, l’Ajuntament i el Departament
d’Educació.
Donar continuïtat a l’oferta formativa i d’espais de trobada del
centre cívic.
Crear una comissió encarregada de programar l’oferta d’activitats
del Centre Cívic formada per responsables del Centre Cívic,
l’Ajuntament i persones usuàries de diferents edats.
Potenciar activitats intergeneracionals.
Organitzar activitats puntuals en horari nocturn.
Utilitzar l’espai d’Internet per a fer formació.
Crear una xarxa d’intercanvi de coneixements

L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.
Potenciar la formació
orientada al món
laboral.
L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.

Promoure l’educació
ambiental i posar en
valor l’entorn natural
(agenda 21)

L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.
Fomentar l’educació
en hàbits saludables.

Reforçar el vincle entre el centre cívic i les escoles.
Organitzar tastets d’oficis.
Oferir actuacions formatives puntuals des del Centre Cívic per la
recerca de feina.
Organitzar activitats formatives per a adolescents vinculades a
oficis locals.
Informar sobre l’Agenda 21 a través d’un fulletó o bé a través d’un
apartat específic dins del web municipal i fer una revisió de l’A21
que serveixi per actualitzar objectius i continguts i pugui servir per
donar un nou impuls a la Comissió de l’A21.
Fer difusió de les actuacions que engloba el Pla d’Acció per
l’Energia sostenible (PAES).
Promoure un programa continuat d’educació ambiental al llarg de
l’educació infantil i primària potenciant el coneixement de l’entorn
natural i de l’agricultura a l’escola.
Fer un cens d’horts disponibles i utilitzar-los per promoure bones
pràctiques hortícoles
Aprofitar les jornades i dies internacionals que se celebrin sobre
temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat per
desenvolupar activitats d’educació ambiental al municipi.
Promoure l’ús de bolquers de roba, com una alternativa més
sostenible als bolquers d’un sol ús.
Organitzar caminades populars a nivell de municipi per donar a
conèixer el terme municipal i diversos punts d’interès natural o
patrimonial.
Elaborar un pla de comunicació sobre hàbits saludables i
sostenibles adreçat a les famílies per informar i fer difusió de com
millorar els hàbits de la població amb relació a temes com la
higiene, l’alimentació, el descans, la locomoció, la psicomotricitat
dels infants, el transport, l’estalvi energètic, el consum, la gestió
de residus, etc.
Estudiar maneres per millorar la prevenció i actuació davant la

finançament
Previst sense
finançament

Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst (no té cost)
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament
Previst (no té cost)
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament

Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst (no té cost)
Previst (no té cost)

Previst sense
finançament

Previst (no té cost)
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L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.
Desenvolupar
una
oferta d’activitats i
serveis de lleure i
esport, especialment
per als joves.

L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.

Fomentar la cohesió
social i la participació
en la vida del poble.
L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.

presència de polls.
Organitzar jornades i tornejos esportius amb la implicació dels
joves.
Potenciar l’ús i aprofitament del camp de futbol per part dels joves
Amortitzar la piscina municipal amb més activitats.
Potenciar el monitoratge esportiu entre els joves.
Organitzar un camp de treball parallel al Casal d’estiu per joves
de 12 a 16 anys
Dissenyar i crear una pista d’skate amb la participació directa dels
joves.
Impulsar la creació d’un esplai o cau.
Fomentar la implicació de tots els collectius en les polítiques
municipals i reforçar la informació i comunicació.
Fer una tasca de recerca sobre els nous blocs d’habitatges per
identificar quins són els conflictes i les problemàtiques existents i
poder fer mediació i treballar amb les comunitats de veïns per
prevenir i resoldre possibles problemes de convivència.

Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Finalitzada
En procés de
disseny
En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament

Recuperar la Taula d’entitats com espai de treball conjunt de les
entitats des d’on es poden impulsar activitats conjuntes que
interessin a tots.
Organitzar activitats per donar més visibilitat a les entitats com per
exemple una diada o fira de les entitats.

Previst (no té cost)

L’EDUCACIÓ I LA
CONVIVÈNCIA MÉS
ENLLÀ DE L’ESCOLA.

Potenciar el paper educatiu dels guàrdies i la sensibilització activa
amb les persones que realitzen conductes incíviques.
Potenciar l’educació de carrer.

Previst (no té cost)

Treballar hàbits i
valors cívics per al bon
veïnatge

Crear un programa de serveis comunitaris amb persones que
facin bretolades
Fer un seguiment a través dels serveis socials municipals
d’aquelles situacions de famílies que donen un tracte poc
respectuós als seus fills i filles.

Previst sense
finançament

Reforçar el paper de
les entitats com a
agents educatius.

Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
En procés de
desenvolupament
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Pla local de polítiques de dones (2011- 2015)
Definició i objectius
El Pla local de polítiques de dones és un instrument de planificació, que concreta els eixos i línies d’actuació per als
propers 4 anys en polítiques de dones, per tal de contribuir a la consecució dels canvis necessaris que permetin una
relació més equilibrada entre dones i homes en tots els àmbits, des d’una concepció integral, perquè les polítiques
de dones tenen a veure amb tots els àmbits de la societat.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla local de polítiques de dones, aprovat al ple municipal l’any 2011 depèn de la regidoria d’Acció social. La seva
elaboració es va fer amb la participació dels tècnics municipals, però no amb participació ciutadana. No compta amb
cap espai de seguiment ciutadà.
Programes i actuacions
Tot i que es tracta d’un pla força recent, s’ha fet un esforç de simplificació per garantir la seva execució durant els
popers anys. Algunes actuacions es fan de forma continuada i altres estan previstes.
Programes/ objectius
Eix econòmic-laboral:
Incidir en l’accés de les
dones a l’ocupació de
qualitat i/o d’inserció
laboral.

Eix formació- educació
Promoure la coeducació
des de l’Àmbit Municipal,
per tal d’incorporar els
valors que puguin influir en
la millora de la convivència,
la no discriminació i el
no sexisme, i aquests
ocupen un lloc principal en
el procés educatiu. L’
educació s’ha de
contemplar de forma
integral, des de tots els
seus espais de
socialització, el sistema
reglat i l’educació no formal.

Actuacions planificades
Adaptar els horaris de les accions formatives a les
necessitats de les famílies.
Desenvolupar accions formatives per a dones, en
competències bàsiques i transversals, requerides en les
ofertes de treball.
Promoure la sensibilització del teixit empresarial sobre
la igualtat d’oportunitats i el foment mesures de
conciliació de la vida laboral, familiar i personal
Crear un Banc de Temps, fomentant noves formes
d’intercanvi i solidaritat social (Projecte Educatiu)
Portar a terme un espai de famílies i un espai nadó, on
es pugui ajudar a la conciliació de la vida familiar i
laboral. (Escola Bressol)

Grau d’execució
Activitat continuada

Difondre material i bones pràctiques sobre coeducació i
igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu entre la
comunitat escolar.

Previst (no té cost)

Promoure la reflexió crítica sobre els tabús i els
estereotips sexistes en el
context social. (Pla C-17)
Treballar els rols educatius dels pares i mares envers
les seves filles i fills. Sensibilitzar sobre la importància
d’educar en l’àmbit familiar. (Projecte Educatiu)
Promoure i col·laborar en les campanyes de
sensibilització dirigides a pares i mares sobre la
necessitat de la coeducació de les seves filles i els seus
fills

Activitat continuada

Promoure l’accés de les dones als espais de formació
de persones adultes, especialment d’aquelles en risc o
situació d’exclusió social. (Centre Cívic)
Promoure l’intercanvi de coneixements entre les dones
del municipi per fomentar el seu apoderament. (Centre
Cívic)
Desenvolupar activitats de lleure educatiu com tallers i
conferències. (Centre Cívic)
Afavorir espais de relació i intercanvi intercultural per
afavorir la integració, laconvivència i el coneixement

Activitat continuada

Previst sense
finançament
Prevsit (no té cost)

Prevsit sense
finançament
Activitat continuada

En procés de
desenvolupament
Activitat continuada

Activitat continuada

Activitat continuada
En procés de
desenvolupament
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Eix habitatge
Millorar la qualitat de vida
de la població mitjançant l’
introducció de la
perspectiva de gènere en el
disseny i usos del poble.

Eix Salut i qualitat de vida
Millorar la salut integral de
la comunitat en totes les
etapes del seu cicle vital.

d’altres cultures. (Projecte Educatiu)
Impulsar activitats educatives a les escoles per al
foment de la interculturalitat. (Projecte Educatiu)
Donar a conèixer la situació de les dones nouvingudes
atenent la seva
diversitat. (PRAM)
Optimitzar les places d’aparcament reservades a les
persones amb dificultats de mobilitat. (Pla accessibilitat)
Facilitar el desenvolupament dels serveis i tràmits
on line de l’administració pública.
Millorar l’oferta de recursos per a les persones
dependents i les seves famílies als barris.
Realitzar campanyes de sensibilització ambiental i
d’educació cívica. (Agenda 21)
Millorar l’aprofitament de l’energia solar en espais i
equipaments públics (Pla d’acció de l’energia
sostenible)
Millorar l’enllumenat públic en aquells carrers i zones on
la ciutadania, especialment les dones, té major sensació
d’inseguretat.
Afavorir la creació d’una xarxa d’habitatge social (Pla
d’Habitatge).
Millora d’accessibilitat als habitatges del nucli antic (Pla
accessibiliat)
Treballar amb les famílies els nous rols socials i com
això impulsarà el canvi en les dinàmiques de la llar.
Orientació i ajuda a dones en risc d’exclusió social
(CRAD)
Donar servei de suport d’atenció als fills/es fora de
l’horari escolar. (Centre Cívic)
Donar a conèixer a la ciutadania els recursos públics de
protecció social.
Difondre aquells programes i activitats que tinguin com
a destinatàries principals les dones, especialment
aquelles que es trobin en situacions de risc d’exclusió
social.
Millorar la sensibilitat dels equips tècnics de
l’administració que realitzen tasques d’atenció social,
especialment amb les dones i la gent gran.
Participar en els actes del dia Mundial de la violència de
gènere envers les Dones.

Prevsit sense
finançament
En procés de
desenvolupament
Finalitzada
En procés de
desenvolupament
Activitat continuada
Previst amb finançament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Finalitzada
Activitat continuada
En procés de
desenvolupament
Activitat continuada

Activitat continuada

En procés de
desenvolupament

Donar a conèixer a la ciutadania els programes
específics d’atenció a la salut
Millorar la sensibilitat dels equips tècnics de
l’administració que realitzen tasques d’atenció sanitària,
especialment amb les dones i la gent gran.
Elaborar un protocol de coordinació entre l’Ajuntament i
les institucions
sanitàries locals que articuli accions de sensibilització
per a la salut de la
població, especialment de les dones, així com
l’educació i l’atenció en la salut sexual i reproductiva.
Impulsar i participar en campanyes de sensibilització
que fomentin la
corresponsabilitat en les tasques d’atenció i cura de
persones malaltes o dependents.

Prevsit (no té cost)

Realitzar activitats juvenils de prevenció de conductes
de risc en les relacions sexuals. (Pla C-17)

En procés de
desenvolupament

En procés de
desenvolupament
Previst (no té cost)

Previst sense
finançament
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Eix oci, temps lliure,
associacionisme i
participació
Afavorir l’accés de les
dones a la vida social i
associativa i a les
instàncies de presa de
decisions.

Eix transversal de gènere
Incorporar el punt de vista i
les necessitats de les dones
en la programació de les
diverses polítiques locals,
és a dir reorganitzar,
millorar, desenvolupar i
avaluar els processos de
política, de manera que la
perspectiva de gènera
s’incopori a totes les
polítiques, a tots els àmbits
i a totes les fases, per part
dels actors normalment
involucrats en l’adopció de
mesures polítiques.

Integrar la perspectiva de gènere en l’educació sexual i
afectiva tenint en
compte la seva diversitat. (Pla C-17)
Promoure campanyes de sensibilització juvenil per a
l’eradicació dels estereotips sexistes i aquelles
conductes de risc que se’n deriven ( trastorns
alimentaris,... ). (Pla C-17)
Participar en les campanyes, jornades i tallers
d’educació sexual dirigides a pares i mares.
Desenvolupar protocols per l’abordatge de la violència
masclista als serveis sanitaris.
Impulsar i participar en les campanyes de sensibilització
ciutadana contra les violències de gènere, especialment
aquelles adreçades a la prevenció a les escoles.
Col·laborar amb el teixit associatiu en el
desenvolupament d’activitats que afavoreixin la Igualtat
d’ Oportunitats.
Prestar assistència tècnica a les associacions de dones
en la programació, execució i avaluació de les seves
activitats.
Fomentar el treball i l’organització en xarxa a través de
les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació (TIC) facilitant la relació directa i la
proximitat
entre les dones de la ciutat a través de cursos
d’informàtica
Mantenir un espai propi per les dones tal i com hi ha al
centre cívic on poder realitzar tasques associatives i
activitats que promoguin l’apoderament de les dones.
Realitzar tallers de motivació i habilitats socials dirigits a
dones que facilitin la seva incorporació a la vida social,
cultural i política com risoterapia, art terapia, tallers de
gènere.
Fomentar la participació de les dones en diferents plans
i processos participatius: Pla de dones, els
Pressupostos Participatius, l’Agenda 21, el Pla local de
Joventut, el Projecte Educatiu, etc.
Crear una figura referent de les polítiques de gènere a
l’Ajuntament

Activitat continuada

Fer difusió del Pla de Politiques de Dones a col·lectius
socials, associacions i dependencies municipals, així
com de les actuacions que se’n desprenguin.
Realitzar accions formatives i de sensibilització
adreçades al personal polític per tal d’impulsar la
incorporació de la perspectiva de gènere en la presa de
decisions i en les formes de fer política.

Finalitzada

Finalitzada

Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
Previst (no té cost)

En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament

En procés de
desenvolupament
Finalitzada

Activitat continuada

Finalitzada

Finalitzada
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Pla local de joventut (2010-2011)
Definició i objectius
El Pla local de joventut és, d’una banda, un instrument de planificació de les polítiques locals de joventut, i d’una
altra, és un procés dinamitzador del collectiu jove. S’entén per jove tota persona que tingui entre 12 i 30 anys (35 en
el cas de les polítiques d’habitatge).
El Pla local de joventut parteix d’una concepció integral on s’intervé en tots els àmbits que afecten la visa d’un jove.
Els principals objectius que persegueix són:
•
•
•
•
•
•

Facilitar als joves la informació necessària i els recursos per la inserció laboral.
Facilitar l’accés a l’habitatge al jovent del Figaró-Montmany
Promoure estils de vida saludables al jovent de Figaró-Montmany
Oferir opcions formatives segons les necessitats dels joves de Figaró-Montmany
Promoure la participació com a eina per l’impuls d’iniciatives pròpies dels joves
Consolidar un espai de participació juvenil per impulsar la cohesió del jovent

Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El Pla local de joventut depèn de la regidoria d’Educació, Cultura i Joventut. L’elaboració del Pla es va fer de forma
participada amb els joves i el seu seguiment es fa de forma informal amb els joves.
Programes i actuacions
El Pla local de joventut finalitza enguany i caldrà fer-ne una actualització a partir dels recursos disponibles. Hi ha
moltes activitats que es realitzen de forma continuada.
Programa
Treball

Habitatge

Salut

Educacióformació

Culturaparticipació

Actuacions planificades
Tallers d’habilitats per a la recerca de feina.
Adaptar la borsa de treball Municipal a les necessitats juvenils.
Formació específica per feines d’estiu i joves.
Coordinar-se amb agents relacionats amb l’àmbit laboral al
territori (aodl).
Realització de xerrades específiques sobre l’accés a habitatge.
Compra i lloguer.

Grau d’execució
Finalitzada
Activitat continuada
Previst sense
finançament
Activitat continuada
Finalitzada

Procés participatiu per definir quins criteris seran necessaris per
accedir a l’habitatge protegit.

Previst sense
finançament

Busos nit
Intervencions puntuals a llocs d’oci.
Activitats de dinamització per a joves pels Dies Mundials
Xerrades-taller sobre Salut Jove
Activitats d’oci alternatiu.
Taula de joves salut i esport
Realitzar accions de coordinació amb entitats o organismes per
afavorir estils de vida saludables.
Projecte salut C-17 (tardes joves i bus nit)
Formació no reglada específica per a collectius determinats
Espai de trobada juvenil de formació amb experts i joves.
Realització de cursos consensuats entre els joves
Formació específica per feines d’estiu i joves.

Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Previst sense cost
Activitat continuada

Activitats de promoció d’artistes joves, especialment en
l’àmbit musical.

Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Prevista amb
finançament
Activitat continuada
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Equilibri territorial
i cohesió social

Impuls Trobades de Joves participatives en diferents àmbits
Realització cursos culturals
Coordinació entitats
Espai físic de trobada juvenils joves
Programa informatiu jove (cartellera + web + sms)
Trobades de Joves
Bus nit
Tècnic de joventut
Gestió espai jove
Parelles lingüístiques joves

En procés de disseny
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
En procés de disseny
Activitat continuada
Finalitzada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
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Pla de prevenció de drogues i promoció de la salut C17 (2011- 2014)
Definició i objectius
El Pla C17 és un pla supramunicipal que agrupa els municipis de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les
Franqueses, La Garriga i Tagamanent. Els principals objectius generals són: prevenir i reduir el consum de drogues
així com disminuir els riscos associats; promoure la salut en els àmbits de la sexualitat, l’alimentació i els trastorns
mentals ; i promoure la prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut treballant en xarxa i
transversalment amb els recursos i professionals de cada municipi.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El pla C17 depèn de la regidoria d’Acció Social. Actualment s’acaba d’aprovar el conveni per continuar treballant fins
el 2015. El pla s’elabora a nivell tècnic i no compta amb cap espai de seguiment ciutadà.
Programes i actuacions
Totes les actuacions del C-17 es realitzen de forma continuada.
Actuacions planificades
Treball educatiu alternatiu a les sancions administratives per consum o
tinença de drogues a la via pública (llei 1/92)
Campanyes divulgatives i accions de sensibilització social.
Xerrades i tallers
Tarda C-17: espai adreçat a informar i assessorar entorn les drogues, la
sexualitat i la promoció d’hàbits saludables prioritzant la població juvenil,
però obert a tota la població. Compta amb un taller mensual que treballa les
temàtiques de les drogues, la sexualitat o l’alimentació.
Atenció individualitzada i assessorament a pares i mares, família i amics,
persones consumidores i AMPA.
Estand informatiu en activitats d’oci nocturn
Assessorament, derivacions i formació als professionals de diferents àrees i
recursos municipals que ho demanin.
Coordinació i seguiment de casos amb Atenció Primària i Serveis Socials
Seguiment del protocol de barres
Bus Nocturn C17

Grau d’execució
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada

Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada concentrada
als mesos d’estiu
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Pla de recepció i acollida (PRAM)
Definició i objectius
El PRAM és un marc de coordinació institucional liderat per l’Ajuntament des del que potenciar la informació i l’accés
a les persones nouvingudes als serveis que ofereix Figaró-Montmany, comuns per a tothom. Es tracta d’una
organització en xarxa dels serveis que ofereix el municipi, estructurada a partir d’un punt de recepció, una xarxa de
serveis bàsics i altres serveis complementaris.
Els objectius generals del PRAM són:
• Adequar els serveis i recursos existents a les noves necessitats (sense crear recursos parallels ni duplicar
esforços).
• Promoure la creació de xarxes entre els diferents agents socials i institucionals implicats en l’atenció i
promoció de persones nouvingudes.
• Promoure el coneixement del fenomen migratori a la ciutat i facilitar-ne la seva gestió.
• Potenciar la circulació social autònoma de les persones nouvingudes.
• Potenciar el coneixement de les llengües oficials i coneixement de la cultura autòctona com a elements
potenciadors de la integració social.
• Facilitar informació a les persones nouvingudes sobre els seus drets i deures en tant que ciutadans/es.
Ubicació en l’estructura municipal i participativa
El PRAM, aprovat al ple municipal, depèn de la regidoria d’Acció Social. La seva elaboració es va fer amb la
participació dels tècnics municipals, però no amb participació ciutadana. No compta amb cap espai de seguiment
ciutadà.
Programes i actuacions
Tot i que és un pla recent, s’ha fet una revisió d’aquelles actuacions més viables. Algunes ja s’han començat a
desenvolupar i altres estan previstes.

Programes
Acollida, recepció
inicial i
empadronament

Actuacions planificades
Establir un circuit d’informació i derivació
Guia d’acollida i Tríptics Temàtics d’Acollida
Actualització de la informació a la web municipal

Serveis Socials
Serveis Educatius

Serveis Sanitaris

Inserció laboral i
formació de
persones adultes

Establir i consensuar les Competències del Punt d’Informació a la
Ciutadania: informar, derivar, empadronar.
Estructuració dels Punts d’Acollida del Circuit Bàsic d’Acollida de
Figaró Montmany.
Establir una major coordinació entre els diferents serveis
municipals que atenen a la població nouvinguda
Suport a les accions d’acollida desenvolupades pel CEIP
Montmany contemplades en el Pla d’Acollida de Centre, així com
també a la futura Escola Bressol.
Derivació des del centre educatiu al Punt d’Informació a la
Ciutadania per a la realització de l’empadronament i l’obtenció del
volant pel CAP pel carnet de vacunes.
Implicació del centre escolar i dels agents d’educació no formal
en el PRAM.
Participar en el projecte de mediació sanitària i agents de salut
comunitària
Continuar organitzant cursos bàsics d’alfabetització dirigits a les
dones i als homes per afavorir la integració social, cultural i cívica.
(Centre Cívic)
Posar en marxa el programa “Voluntaris per la llengua”

Grau d’execució
Finalitzada
En procés de
desenvolupament
En procés de
desenvolupament
Finalitzada
Finalitzada
En procés de
desenvolupament
Previst (no té cost)

Activitat continuada

En procés de
desenvolupament
Previst sense
finançament
Activitat continuada

Activitat continuada
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d’incentivar a les entitats culturals i al voluntariat a la creació de
parelles lingüístiques
Organitzar xerrades per donar a conèixer l’entorn geogràfic,
cultural i social
Reforçament de les polítiques actives d’ocupació locals.
Participació
Ciutadana I Medi
Ambient

Fomentar, com ja s’ha fet anteriorment al municipi, processos de
participació ciutadana.
Incorporació del treball intercultural en les polítiques culturals
locals i en els actes festius-culturals del municipi
Presentació del PRAM a les entitats
Dissenyar campanyes de sensibilització respecte al fenomen
migratori.
Difusió de les entitats socials i culturals a través de l’Organització
d’una Fira d’entitats municipal (Projecte Educatiu)
Proposar l’organització d’una festa fi de ramadan oberta a tothom

Previst sense
finançament
Activitat continuada
Activitat continuada
Activitat continuada
Finalitzada
Activitat continuada
Previst sense
finançament
Previst sense
finançament
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Esquema de plans i espais de participació existents (any 2011)

Alcaldia
Participació i
hisenda

Via pública i
comerç

Energies
sostenibles i
ocupació

Educació,
cultura i

Acció social,
habitatge,
promoció
i turisme

Esports, medi
rural
i forestal

Urbanisme i
medi ambient

Pla
desenvolupament
i comerç

Pla estratègic
Acord de
Puiggraciós

Pla
accessibilitat
Pla director
clavegueram

Pla Acció
Energia
Sostenible

Pla local de
joventut

Pla local
d’habitatge

Projecte
Educatiu Figaró

Pla prevenció
de drogues C17
Pla polítiques
dona

Agenda 21
Comissió
de
Seguiment
Agenda 21
Pressupostos
participatius

Comissió
Seguiment
llei de barris

Comissió
Permanent
Participació
Ciutadana

Pla de recepció
i acollida
Grup
Impulsor
PEF

Grup de
seguiment
del centre
cívic

Pla director de
l’aigua

