Fes Figueres Pressupostos Participats 2017
Acta de les reunions sobre l’execució dels projectes elegits
Dimarts 21 d’agost de 2018, zones 1, 2 i 3
Dimecres 22 d’agost de 2018, zones 4, 5 i 6
Dijous 23 d’agost de 2018, zones 7 i 8
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres
Hora d’inici: 20.00 h
Hora d’acabament: 21.15 h

Assistents
Francesc Cruanyes, primer tinent d’alcalde i regidor de Participació Ciutadana
Jordi Cabot, director de Serveis Urbans
Ramon Serra, tècnic Àrea de Promoció Econòmica
Mireia Vehí, tècnica AODL de Participació Ciutadana
i uns 40 ciutadans de Figueres

Desenvolupament reunió
Des de l’Ajuntament de Figueres s’ha convocat els veïns del municipi per tractar
l’execució dels projectes elegits al procés participatiu Fes Figueres Pressupostos
Participats 2017.
El dimarts 21 d’agost s’han tractat els projectes escollits a les zones 1 (Centre), 2 (Plaça
de l’Estació i Ronda Sud) i 3 (Cendrassos i Eixample); el dimecres 22, els projectes
elegits a les zones 4 (Av. Marignane, Serra Floreta i Horta Capallera), 5 (Oest) i 6
(Poble Nou, Turó Baix i Olivar Gran); i el dijous 23, els projectes a executar a les zones
7 (Creu de la Mà, Correus i Rally Sud) i 8 (Marca de l’Ham i Vilatenim).
El primer tinent d’alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Francesc Cruanyes, ha
donat la benvinguda als assistents i ha fet una presentació en la qual ha recordat les
característiques i les xifres del procés participatiu.
El procés va iniciar-se la tardor passada i des de llavors s’hi ha estat treballant. Es
tracta de la primera experiència d’un procés participatiu d’aquestes característiques a
Figueres. La ciutadania ha decidit el destí de 750.000 € en millores arreu del municipi.
Les propostes que es podien decidir havien d’incloure’s al capítol d’inversions
(projectes d’obra pública bàsicament) i s’havien de distribuir de forma equitativa entre
les 8 zones de treball delimitades, amb una despesa aproximada d’entre 85.000 i
100.000 € a cadascuna. En les trobades que van tenir lloc el novembre passat, durant
la primera fase del procés Fes Figueres Pressupostos Participats 2017, es van recollir
un centenar de projectes proposats per 200 veïns. El desembre, a la fase de votació,
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de les 51 propostes validades tècnicament en van resultar escollides 23, l’execució de
les quals han tractat aquestes reunions. A la votació es van registrar 494 vots i l’índex
de participació va ser de l’1,33% sobre un cens de 37.075 persones.
El regidor també ha explicat que es preveu que a finals d’any puguin haver-se
executat prop de la meitat dels projectes elegits, concretament els que es poden
assumir amb els recursos propis de l’Ajuntament, és a dir, amb la brigada municipal i
Ecoserveis. Els projectes de més envergadura, que no es poden executar directament,
requereixen un procés que és més complex i lent (redacció de projecte, període
d’exposició pública, adjudicació mitjançant concurs públic, contractació, etc.). Així, es
preveu que la totalitat de projectes puguin estar executats l’estiu de 2019, si no hi ha
cap imprevist que ho retardi.
Seguidament, el director de Serveis Urbans, Jordi Cabot, ha explicat detalladament
les actuacions que es faran a cadascun dels projectes elegits següents:
Cal destacar que a cadascun dels projectes elegits es faran totes les actuacions
previstes fins arribar a la despesa aproximada establerta. En alguns casos, el
pressupost disponible no permetrà realitzar la reforma integral de l’espai que aquest
possiblement necessitaria. Així, algunes actuacions esdevindran una primera fase, un
primer pas, d’un possible projecte de remodelació integral que faria falta a l’espai en
qüestió.
Zona 1. Centre
2. Adequar i millorar la plaça Joan Tutau. Cost previst: 55.000 €
El projecte consistirà en dur a terme actuacions per dignificar la plaça. Es preveu:
1. Pavimentació de l’itinerari que va del pàrquing del carrer Rec Arnau cap al
centre de la ciutat (formigó o sauló compactat) (carrer Pere Seràs).
2. Plantació arbrat (lledoner) i reg automàtic.
3. Trasllat de la font (al centre) i pavimentació d’escorrentia.
4. Il·luminar el porxo privat des de l’espai públic.
5. Renovació del mobiliari urbà.
6. Pavimentació de la prolongació del carrer Cadaqués. Plantació d’arbrat i parra.
Els veïns assistents demanen: separar més els bancs dels pisos (més al centre de la
plaça), podar els arbres més sovint, treure els bancs que toquen el carrer Cadaqués.
Aquestes sol·licituds es prendran en consideració. També demanen pavimentar tota la
plaça i il·luminar-ne tot el perímetre. Aquestes sol·licituds sobrepassen el pressupost
disponible per aquest projecte. En tot cas, es podrien plantejar en un futur.
Zona 2. Plaça de l’Estació i Ronda Sud
5. Adequar i millorar la plaça de l’Estació. Cost previst: 65.000 €
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Desmuntatge i transport al magatzem municipal dels elements obsolets
(mobiliari, senyalització, lluminàries...).
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2. Restauració d’encintats i ornament de pedra. Restauració paviment de vorera
amb llosa prefabricada similar a l’existent. Restauració marc i vorera de
formigó de les tapes de serveis.
3. Enllumenat: actuació segons informe Ecoserveis. Caixa d’endolls per plaça.
4. Encintat de pedra similar a l’existent. Paviment continu: sauló sòlid o formigó.
Corona pedra de la font monumental.
5. Renovació mobiliari urbà (font, bancs o cadires, paperera).
6. Reservar espai per escultura.
Es traslladarà l’àrea de jocs infantils a la placeta Joan Mates (carrer Joan Arderius).
Serà més gran que l’actual i es durà a terme amb un pressupost independent.
Zona 3. Cendrassos i Eixample
7. Millorar l’entorn de l’espai del monument a Lluís Companys. Cost previst: 45.000
€
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Restauració lloses del monument.
2. Enllumenat: columna amb projectors.
3. Pas de vianants adaptat.
4. Encintat al monument. Paviment continu àrid calcari vist.
5. Enderrocar paviment formigó sobrant.
6. Mobiliari urbà i senyalització.
Zona 4. Av. Marignane, Serra Floreta i Horta Capallera
9. Parc de les Aigües. Cost previst. 10.000 €
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Trasllat porta del correcan. D’amplada suficient per accés de vehicle de
manteniment.
2. Trasllat pista de petanca.
3. Blindar carrer amb pilones de fusta per evitar pas de vehicles.
4. Pilona mòbil per vehicle de manteniment.
5. Reforçar passera (amb llosa formigó sota fusta) per habilitar pas vehicles de
manteniment.
6. Renovar mobiliari del correcan.
10. Adequar l’esplanada d’aparcament del Castell de Sant Ferran. Cost previst:
20.000 €
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Retirar terres apilades.
2. Afitar itinerari vianants i pàrquing amb pilones de fusta.
3. Franja de vegetació amb arbustives i reg.
4. Trasllat font. Renovar papereres. Ampliar dotació taules de pícnic.
5. Implantar enllumenat a l’àrea de pícnic.
6. Senyalització.
12. Cruïlla del carrer Portlligat. Cost previst: 10.000 €
Es demana que s’avisi a la comissió de veïns abans de dur a terme l’actuació.
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13. Parc infantil de la placeta entre els carrers Pení i Albera. Cost previst: 40.000 €
Es demana que s’avisi a la comissió de veïns abans de dur a terme l’actuació.
Començar el projecte per la placeta A i mentre hi hagi pressupost, afegir la placeta B.
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Pavimentar accessos a placeta amb panot.
2. Agrupar jocs infantils i pavimentar amb cautxú.
3. Renovar mobiliari: bancs, papereres i aparca bicis.
4. Implantar dues files d’arbrat.
5. Franja d’aromàtiques.
Zona 6. Poble Nou, Turó Baix i Olivar Gran
18. Asfaltar el tram d’accés des de l’Olivar Gran cap a Vilafant. 5.000 €
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Pas de vianants adaptat doble.
2. Acabar bé les voreres i fer-les més amples.
3. Senyalització vertical i horitzontal.
Zona 7. Creu de la Mà, Correus i Rally Sud
20. Plaça de la Creu de la Mà. Cost previst: 45.000 €
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Desmuntatge: mobiliari obsolet, senyalització obsoleta i enllumenat.
2. Enderroc mitjana, reposició asfalt i/o formigó i senyalització.
3. Millora accessibilitat (adaptar passos de vianants).
4. Adequació de la plaça: eliminar parterre central, creació escocells arbres i
parterre. Pavimentació de la plaça amb materials similars als existents.
5. Completar i renovar enllumenat.
6. Col·locar embornals per captació d’aigua abans passos de vianants.
7. Posar font i nou mobiliari urbà.
21. Jardins Enric Morera. Cost previst: 45.000 €
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Millorar l’accessibilitat (accessos a peu pla pel carrer Concòrdia i per la vorera
de l’avinguda Salvador Dalí).
2. Consolidar els vials interiors peatonals (paviment de sauló compactat,
reconduint primer les aigües).
3. Eliminar alguna de la vegetació interior, la que no té valor, tot respectant les
espècies emblemàtiques.
Més endavant es podria millorar la il·luminació.
Zona 8. Marca de l’Ham i Vilatenim
23. Carrer de les Granolles, camí Vell de Vilatenim i carrers Moragues i de la
Closa Rasa. Cost previst: 40.000 €
El projecte consistirà en dur a terme les actuacions següents:
1. Passos de vianants elevats (inclou embornals, panots, senyalització...): davant
Aldi, al carrer de les Granolles i al camí Vell de Vilatenim.
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2. Adequació zona verda per pas vianants i bicis entre el carrers Moragues i de la
Closa Rasa.
3. Senyalització vertical i horitzontal carril bici i pas de vianants (i afitament, si
cal) al carrer de la Closa Rasa.
Una vegada explicats amb detall aquests projectes, s’ha demanat als assistents si
volien conèixer algun aspecte d’algun altre projecte en concret.
Per últim, assenyalar que a mesura que es vagin executant cadascun dels 23 projectes
elegits, s’informarà a la ciutadania a través de la web de l’Ajuntament
(www.figueres.cat), de l’espai de participació ciutadana (www.fesfigueres.cat) i de les
xarxes socials municipals.
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