PROGRAMA ELECTORAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS PER A FIGUERES
Al llarg d’aquest quatre anys, des d’Iniciativa per Catalunya Verds hem treballat per fer de
Figueres una ciutat més sostenible i responsable amb el medi ambient. Hem introduït
l’autobús elèctric, més net i més eficient, i hem posat les bases perquè la gent de Figueres
estalviem i fem un ús més responsable de l’aigua ; perquè puguem aprofitar les teulades
per generar energia eòlica amb la instal·lació de plaques solars i minigeneradors eòlics. Hem
signat el Pacte dels Alcaldes per fer realitat els compromisos de les ciutats per mitigar el canvi
climàtic i hem establert la Xarxa Mediambiental de l’Àrea Urbana de Figueres per integrar els
serveis de tots els municipis del voltant de Figueres. També hem aconseguit el que no s’havia
fet mai: donar una projecció internacional a la ciutat, situant-la al capdavant de les ciutats
mitjanes compromeses amb el medi ambient. Amb això, hem obert les portes a noves
oportunitats per a l’economia de Figueres, ja que hem impulsat la creació d’un Parc
Tecnològic orientat a desenvolupar les energies renovables i a l’eficiència energètica i ja hem
establert els primers estudis universitaris a Figueres sobre energies renovables, amb acords
amb la De Montfort University.

En aquest programa electoral trobareu els principals eixos i línies d'actuació que proposem per
a la Figueres dels propers anys.

Xavi Monfort
Alcaldable d'ICV per Figueres
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EIX 1… Per una ciutat cohesionada que garanteixi els drets socials
1. Per una Figueres sense pobresa ni exclusions
-

Apostarem per un treball social i uns serveis socials que abordin les situacions
socials des d’una perspectiva més comunitària i que integrin la diversitat de
situacions familiars que avui configuren la societat figuerenca. Volem crear serveis
potents d'atenció socioeducativa a les famílies per ajudar-les en la seva evolució i en
l'educació dels nens i les nenes. Les famílies necessiten serveis i ajuts econòmics,
però també necessiten temps per compartir, educar, per a l’afectivitat.

-

Millorarem la transparència en l’atorgament i increment de les prestacions
socials municipals. Aprovarem un Reglament per a la gestió de les prestacions
econòmiques locals, que permeti establir criteris i barems d'accés de les famílies a les
prestacions econòmiques de caràcter social i un circuit o protocol d'atorgament de
prestacions econòmiques àgil, basat en el criteri professional i en el compliment des
objectius dels plans o contractes socials de cada ciutadà.

-

Promourem l’elaboració i l’execució de Plans Locals d’Inclusió Social (Plans
pobresa 0), dirigits des dels serveis socials municipals i que haurien d’articular les
polítiques de promoció econòmica: les d’ocupació, d’educació, de cultura, els serveis
socials, l’urbanisme i l’habitatge, i que han de comptar amb la participació del teixit
associatiu.

-

Millorarem els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal, suport a
la vida quotidiana de la gent gran i/o dependent perquè garanteixin el dret a
l’autonomia personal, a viure i envellir dignament a casa; és a dir, en l’entorn familiar,
afectiu i comunitari de referència. Això implica l’accés universal, en tant que dret de
ciutadania, a una cartera integral de serveis d’atenció domiciliària i d’alternatives a
l’ingrés residencial. Prioritzem el desenvolupament de la figura de l’assistent personal i
dotar d’una nova dimensió més social els serveis d’atenció a domicili, en el sentit més
ampli del concepte.

-

Promourem programes d’habitatges amb serveis per garantir l’autonomia
personal. Aquests programes han d’anar orientats a persones grans autònomes o
persones amb baix grau de dependència però amb necessitat de certs suports, que
hagin vist precaritzades les condicions d’habitabilitat per raons diverses i que, per tant,
necessitin un nou marc de vida quotidiana proveïdor de condicions de seguretat i
benestar emocional.

-

Fomentarem els Plans transversals municipals de gent gran que reconeguin la
gent gran com a ciutadans i ciutadanes de primera, amb iguals drets i deures, però
amb major capacitat d'implicació cívica per disponibilitat i experiència. Promourem els
programes "d'Envelliment Actiu" que considerin la gent gran com a ciutadans i
ciutadanes de ple.

-

Establirem una nova relació entre l’ajuntament i les entitats en general i les del
Tercer Sector Social en especial, per compartir de manera coresponsable el diagnòstic
social del municipi, els objectius estratègics i el seu desenvolupament. Superar els
Consells municipals de participació per taules de disseny, coordinació i avaluació de les
polítiques socials.

-

Impulsarem polítiques d’infància veritablement preventives. Volem la integració dels
serveis d’atenció a la infància en uns serveis socials municipals amb una visió
global i una àmplia sensibilitat envers la infància. El repte de les polítiques de
prevenció i intervenció en infància i adolescència en risc, per a ser veritablement
eficaces, consisteixen en identificar les zones on s'acumulen els factors de risc,
contemplar l’anàlisi d’aquests entorns i desplegar plans integrals per a la infància
d’actuació intensiva i sostinguda. Cal acabar amb els eterns circuits de derivació entre
els circuits educatius, socials i sanitaris, que provoquen dispersió de recursos, de
diagnòstics i de formules d’atenció a la infància i de prevenció de les seves
problemàtiques. Els municipis han de poder dirigir i coordinar la feina de recursos com
els Equips d’atenció a la infància i l’adolescència, els Equips d’atenció
psicopedagògica o els Serveis de salut mental infantil i juvenil (els EAIA, els EAP, els
CDIAP, CSMIJ,...) o fins i tots els Serveis d’escolarització compartida o els Programes
de formació de majors de 16 anys.

-

Apostarem per polítiques de prevenció del risc social que prioritzin la intervenció
des de l'entorn proper a l'infant i la família, potenciant les competències parentals
per davant de la intervenció institucional. Impulsarem uns serveis d'atenció a la
infància i a la família més descentralitzats que donin suport als serveis locals públics
i del tercer sector i amb una vessant més orientadora que atengui tota la infància i no
només la protecció.

-

Apostarem per Programes d’atenció social i promoció integral de les famílies en
situació de pobresa, atents a les necessitats dels infants membres i garantint l'acció
de les administracions locals.

-

Impulsarem el desenvolupament de xarxes locals d'infància. Revisió dels
mecanismes de protecció a la infància, especialment en situacions d’urgència
derivades de maltractaments, tant pel que fa als protocols com a la coordinació entre
les diferents administracions implicades.

-

Demanem a la Generalitat de Catalunya un Pla de xoc per a la millora del sistema
de protecció a la infància en situació de risc social, amb esforços pressupostaris
d’urgència per evitar el col·lapse del sistema català d’atenció a la infància, i un pla
d’inversions prioritari per a la creació de recursos i serveis en el conjunt del territori,
d’acord amb les necessitats existents.

-

Desenvoluparem programes i serveis especialitzats de prevenció i suport a
situacions de risc i desavantatge social adreçats als infants de 0 a 3 anys i a les
seves famílies, especialment en la primera maternitat, que permetin prioritzar la
prevenció i les intervencions precoces en situacions de risc i vulnerabilitat familiar.

-

Implementarem programes de suport a l'escolarització i contra l'absentisme
escolar, garantint beques de menjador per a tothom que ho necessita,
acompanyament escolar, activitats en horari no lectiu i vacances escolars, dinamitzant
les associacions de pares i mares d'alumnes, amb espais per l'estudi i el reforç escolar.

-

Garantirem major equitat educativa establint acords de treball i donant suport a
les entitats d’educació en el lleure, amb major dotació de serveis i places de centres
oberts, equipaments de lleure i professionals d’atenció a la infància en risc.

-

Desenvoluparem programes integrals d’atenció als adolescents i joves en risc i
desavantatge social i polítiques d'intervenció social i educatives focalitzades en
aquells entorns territorials on es concentrin desigualtats i situacions de conflicte social.

-

Posarem a l’abast dels i les joves programes d’inserció social i laboral adaptats a
les necessitats específiques del col·lectiu amb més dificultats d'inserció, que
contemplin: l’impuls i l’activació dels joves inactius, l’orientació i l’elaboració d’itineraris
de formació i inserció personalitzats i la intermediació amb les empreses.

-

Desenvoluparem programes d’oci alternatiu i d’ús cívic de l’espai públic amb
adolescents i joves.

-

Redissenyarem la política de prevenció de drogodependència per donar-li un
enfocament basat en donar eines de relació, capacitat i responsabilitat als i les joves,
en promoure els hàbits saludables en l’oci i les relacions social i per l’ús no problemàtic
de les drogues.
2. Un sistema sanitari proper, equitatiu i sostenible
2.1. Accions per reduir les desigualtats en salut

-

Acollirem adequadament els ciutadans/es nouvinguts/es a la població, sota un
criteri estricte d’igualtat en drets i deures amb la resta.

-

Incrementarem les accions de garantia de la igualtat dona-home i de la
conciliació de tasques i horaris de tothom.

-

Ajudarem a articular grups d’ajuda mútua (GAM) per afrontar problemes comuns.
2.2. Accions municipals de millora del sistema de salut i de garantia de
l’equitat

-

Augmentarem el nivell de participació ciutadana en els òrgans de govern i participació
de les administracions sanitàries i dels centres sanitaris.
Exigirem al Departament de Salut que els Centres d'Atenció Primària de la ciutat
disposin d'un servei d'Urgències i de derivació d'urgències.

2.3. Accions de protecció de la salut
-

Vetllarem per la qualitat dietètica i la seguretat dels aliments que consumeixen
els figuerencs/ques.

-

Elaborarem programes de prevenció entorn les malalties mentals com l’anorèxia i
la bulímia i l’obesitat.

-

Garantirem l’abastament i la distribució d’aigua per al consum humà, no només
pel que fa a la seva potabilitat, sinó també per les seves qualitats
organolèptiques, tot minimitzant els seus continguts en substàncies químiques
indesitjables.

-

Controlarem efectivament les instal·lacions en risc de produir legionel·losis.

-

Fomentarem mecanismes d’autocontrol dels sistemes de producció i d’eliminació
i sanejament de residus, sota la vigilància activa de l’administració local.

-

Lluitarem contra les plagues urbanes (rosegadors, insectes, algunes aus) mitjançant
els seu control i mètodes de lluita integrada i l’ús de plaguicides: per part dels
particulars en llurs domicilis i centres laborals, i per part de l’administració en tots els
espais, equipaments i vials d’ús públic.

-

Inspeccionarem els establiments i serveis d’estètica i higiene personal, en tot allò
referit a les manipulacions corporals, les micropuncions, pírcings i tatuatges, les
aplicacions d’elements externs al cos humà i altres pràctiques de risc.

-

Serem molt actius en l’aplicació a Figueres de les normatives de control de la
contaminació atmosférica per a la protecció de la salut, especialment les relatives
al trànsit i a la velocitat dels vehicles, a les normes industrials de producció i
sanejament i a les activitats comercials i humanes productores de sorolls i radiacions.

-

Vetllarem per l’aplicació rigorosa de la Llei sobre el tabac a tots els espais de
pública concurrència.
2.4. Accions de promoció de la salut

-

Informarem i educarem per prevenir els accidents domèstics, molt especialment
entre els veïns i les veïnes vinguts d’altres cultures i costums, i també entre el jovent, la
gent gran i la gent que viu sola.

-

Promourem la prevenció dels accidents laborals, en especial entre nouvinguts/es i
jovent, mitjançant el control de les empreses i dels hàbits de treball que practiquen.

-

Ajudarem la gent gran a envellir amb bona salut i qualitat de vida, creant i
promovent espais i serveis per a l’activitat psíquica i l’exercici físic, tot intervenint
directament o indirecta en la millora de les condicions d’accessibilitat arreu, en
l’habitatge, en la mobilitat i en la prestació de serveis adequats al domicili.

-

Potenciarem (amb els sistemes d’atenció sanitària, social i educativa) activitats
adreçades a les famílies per tal de donar-los elements que millorin el creixement
saludable dels seus fills/es, els seus estils de convivència, respecte i solidaritat,
especialment en l’adolescència.

-

Tindrem sempre present que la salut mental és el bé més preuat de tots i totes,
que té la seva expressió en l’estabilitat emocional de les persones i dels col·lectius i en
la possibilitat de fer front a les situacions més adverses.

-

Promourem i assegurarem la participació de les persones a l’hora de determinar
les prioritats que han de guiar l’acció comunitària en salut en un municipi.
3. Educació: equitat, igualtat i qualitat

-

Desenvoluparem un pla local de formació permanent, planificant de manera
conjunta la totalitat de les necessitats, presentant de manera conjunta la totalitat dels
recursos.

-

Farem una atenció especial a la formació en les TIC, per evitar la fractura digital i
afavorirem l’accés de tota la població a tots els recursos tecnològics i educatius. Més
que mai, l’aprenentatge de les TIC pren un valor de veritable alfabetització i
esdevé clau per al foment de l’equitat.

-

Posarem en marxa serveis
d’informació i assessorament, seguiment i
acompanyament dels itineraris formatius dels joves que acaben l’ESO, però també per
a tots aquells i aquelles que no l’acaben.

-

Posarem en marxa programes per la transició escola-treball, els dispositius
d’inserció laboral i els programes de qualificació professional inicial.

-

A Figueres, en el camp de la formació professional estudiarem les necessitats en
aquest àmbit i prioritzarem les negociacions amb el Departament d’Educació. Hem
d’impulsar la formació professional amb més recursos, més oferta, planificació
conjunta i coordinació del seu funcionament amb els territoris i els sectors implicats
(agents professionals, socials i econòmics) i amb criteri de xarxa.

-

És necessari exigir el compromís de tot l’ajuntament (i no només de la regidoria
d’Educació) amb l’educació inclusiva i l’objectiu de l’èxit escolar per a tothom.

-

Proposem establir un pla que coordini sota aquest objectiu les tres polítiques
prioritàries: escoles bressol (la inversió en aquesta etapa educativa és fonamental
per a la formació i la socialització dels infants, especialment si estan en situació de
vulnerabilitat social), escolarització equilibrada i acompanyament a l’escolaritat.

-

En els centres educatius és necessària una dotació suficient de les partides de
manteniment, reposició, etc. Tot i les dificultats econòmiques que travessa Figueres, és
important no deixar de prioritzar la inversió a les escoles. I cal fer-ho amb diàleg
amb els centres per a la previsió de millores i per al calendari de l’aplicació i treballant
de manera conjunta amb els consells escolars dels centres per reclamar possibles
inversions pendents a la Generalitat i/o fer-ne el seguiment. Més que mai és necessari
explicitar les possibles reivindicacions del municipi en relació a la creació, ampliació o
remodelació d’escoles i instituts.

-

Afavorirem l’equitat en l’accés als centres escolars: escolarització equilibrada. L
´Ajuntament de Figueres ha de tenir un paper actiu en la informació sobre els centres a
les famílies.

-

Col·laborarem amb escoles i instituts per a la prevenció de l’absentisme escolar.

-

Donarem suport a la funció educativa de les famílies creant espais de debat familiar
en col·laboració amb les AMPA´s. Donarem també suport a l´educació més enllà dels
espais i els horaris escolars, reivindicant plans educatius d´entorn, projectes educactius
de ciutat, etc…

-

Desenvoluparem una política de preus públics que afavoreixi l’accés de tothom,
incloses les famílies de rendes mitjanes o baixes. Estudiarem la possible
implantació d’un sistema de tarifació social.

-

Farem arribar a totes les famílies una bona informació sobre les escoles
municipals de música i/o arts i en promourem l´oferta i equitat en l’accés.
Estudiarem la possibilitat d’aplicar un sistema de tarifació social.

-

Definirem amb la participació de la ciutadania, els objectius estratègics de l’educació a
Figueres per incorporar-los a la planificació estratègica de la nostra ciutat. Els plans
educatius de ciutat han d´estar en sintonia i coherència amb els altres documents
estratègics sectorials del municipi, com els plans locals de joventut, els
d’esports, els de cultura, etc.

-

Situarem l’educació com a factor fonamental de la construcció de ciutadania, del
foment de la convivència i del civisme a Figueres.

-

Promourem el coneixement del funcionament de l’ajuntament i de la democràcia
local així com del funcionament dels principals òrgans polítics pere tal de fomentar la
participació en la vida política de tots els ciutadans.

-

Fomentarem la utlització dels gimnasos i de les biblioteques de l´escola fora dels
horaris escolars per tal de donar un impuls al foment de l´esport i de la cultura,
optimitzant els recursos dels que ja disposem per tal d´aconseguir aquests objectius.
4. Cultura per a una Figueres creativa i inclusiva

-

Treballarem des del concepte de cultura comunitària, atenent la diversitat des de
la transversalitat del conjunt de polítiques, defugint de programes específics.

Proposarem l’aplicació de la tarifació social. Un model de preus públics des de la
perspectiva de quotes socials, equitatives i inclusives, des del principi de la solidaritat,
en els serveis culturals que garanteixi i afavoreixi el dret a la cultura per a tothom.
Estudiarem la rehabilitació, quan sigui possible, de la presó de Figueres com a Hotel
d'Entitats, perquè ofereixi un espai de treball a les associacions i entitats de Figueres.
-

Obrirem la gestió de projectes i equipaments als agents i associacions.

-

Posarem en valor, i tindrem present les ofertes, dinàmiques i infraestructures de
les entitats de la ciutat.

-

Facilitarem i fomentarem noves maneres de fer i d'entendre la producció cultural,
que aposten per les possibilitats que ofereix la xarxa.

-

Adequarem els horaris d'ús públic dels equipaments a la noves necessitats i realitats, rendibilitzant els equipaments (obertura de biblioteques diumenge i nits, sales
d'estudi nocturn, ús de les escoles per a activitats culturals,…).

-

Adaptarem l’accessibilitat als elements patrimonials (per exemple models Braille),
als equipaments (per exemple, llibres de lletra gran o sonors a les biblioteques) i en
les programacions (per exemple, subtítols en el teatre o acompanyament als invidents) als dèficits sensorials.

-

Tindrem present en els suports, programacions i formació de la biblioteca la presència dels diferents orígens culturals de la població.

-

Impulsarem les plataformes de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC).

-

Incorporarem en la programació la difusió de la ciència i la cultura científica.

-

Articularem i tindrem present la Cultura Popular, que adquireix un paper rellevant
de dimensió social i d'integració; la interculturalitat com a base de la construcció de
Figueres.

-

Exigirem la participació de la Generalitat de Catalunya en els serveis per
l'Ajuntament de Figueres, mitjançant la cooperació en les infraestructures i les
aportacions anuals a les programacions.

-

Crearem el Consell de Cultura i de les Arts de la ciutat de Figueres. Espai de
diàleg, debat, reflexió, anàlisi, avaluació i decisió de la política cultural de la ciutat.

-

Fomentarem el conveni plurianual amb les entitats culturals de Figueres per sobre de la
subvenció puntual.

-

Informarem dels procediments amb transparència. Tots els processos i
atorgaments de suport econòmic estaran a la xarxa. Major transparència en els
processos d'adjudicació de suports econòmics a les entitats, creadors/es i empreses.

-

Elaborarem un pla per crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic,
tecnològic, industrial, natural i documental de la ciutat.

-

Accentuarem els projectes educatius dels equipaments culturals.

-

Educarem en l'art. Aproparem la cultura a la ciutadania amb el foment des de l'escola
del seu coneixement i d'aprenentatge (exemples: anem al teatre, cinema a l’escola,
crèdits escolars, visitem les exposicions, coneguem el nostre patrimoni, coneguem els
nostres equipaments, visitem els creadors,…).

-

Ens posicionem per una supressió del cànon digital indiscriminat.

-

Exigirem el retorn dels pagaments realitzats per l’ajuntament en concepte de
cànon digital.

-

Elaborarem un pla de turisme cultural, des d'una perspectiva patrimonial i de
desenvolupament econòmic sostenible.

-

Implementarem plans d'ocupació i formació pel tercer sector.

-

Fomentarem la internacionalització i la relació amb d'altres territoris. Establirem
relacions amb d'altres municipis d'Europa, de la ribera mediterrània, i especialment,
amb les ciutats dels Països Catalans.
5. Dret a l´habitatge

-

Subvencionarem una part de l'IBI a aquells propietaris que cedeixin l'ús de pisos no
utilitzats mitjançant la Borsa d'Habitatge. Els impostos que es recullin en concepte
d'obres els utilitzarem per finançar la creació d'un fons per a la promoció del lloguer
social i la rehabilitació d'aquests habitatges, amb el que aflorarà un estoc d'habitatges
buits.

-

Reservarem un 50% de les noves promocions a habitatge social, la totalitat
d'aquestes en règim de lloguer.

-

No acceptarem sota l’excusa de l’habitatge protegit planejaments urbanístics que
no respectin els requeriments ambientals.

-

Garantirem l’adjudicació de les promocions d’habitatge públic amb concursos
transparents.

-

Impulsarem la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per intervenir en els
conjunts d’especial interès i d’àrees de rehabilitació.

-

Realitzarem un pla integral de rehabilitació del parc d’habitatge amb mesures
d’ecoeficiència.

-

Promourem el lloguer d’habitatges amb necessitat de rehabilitació mitjançant la
fórmula de la masoveria urbana.

-

Promourem habitatge assistit per a gent gran.

-

Atendrem la problemàtica específica de les dones. Les famílies
monoparentals,majoritàriament a càrrec de dones, i les dones maltractades han de ser
objecte de propostes concretes d’adjudicació d’habitatge protegit en compra, en lloguer
o assistit.

-

Promourem un cens d’habitatges desocupats per activar-ne l’ocupació.

-

Promourem la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques.
L’accessibilitat és un element bàsic en l’estratègia de regeneració de barris.

-

Lluitarem contra el mòbing immobiliari i contra les pràctiques abusives.

-

Impulsarem una xarxa informativa per compartir pis a través de l'Oficina de
l'Habitatge de Figueres.

-

Reforçarem l´oficina local d´habitatge com a eina de suport al ciutadà amb
problemes d´accés a l´habitage, fent també funcions d´assessorament i orientació de
les famílies víctimes de desnonaments hipotecaris, en coordinació amb l´oficina d
´atenció al consumidor.
6. Migració i ciutadania. Per la plena ciutadania

-

Crear i/o potenciar el Consell d’Immigració Municipal amb la incorporació del teixit
associatiu. Promovent i impulsant l’associacionisme dels col·lectius i el treball
comunitari per tal de prioritzar en l’àmbit local les següents propostes en acollida i plena
ciutadania, treball, habitatge,...

-

Reforçar l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà per exercir algunes funcions
bàsiques de primera acollida. Impulsar els mecanismes d’accés a la informació sobre
els diferents drets socials, laborals, homologació de títols de formació, ajuts,
prestacions.

-

Empadronament actiu de totes les persones que viuen al municipi. Revisió d’ofici
als 2 anys, amb advertiment de l’administració de possible decaïment.

-

Endegar cursos d’acollida i de bon funcionament al sistema de salut a l’hora
d’accedir a la targeta sanitària (medicaments, xarxa de consultoris i CAP’s, serveis
d’urgències, ambulàncies, teleassistència, servei a la dona,...).

-

Establir un pla d’acollida per als pares i mares de nens i nenes migrats a les es coles i AMPAs.

-

Afavorirem programes oficials de coneixement de la llengua catalana, tant dels
nivells bàsics com de suficiència (amb convenis de col·laboració amb els Centres de
Normalització Lingüística, així com amb les escoles de persones adultes,...).

-

Millora de la guia d’acollida (en les llengües necessàries), amb els següents temes:
a) Serveis funcionals a l’accés de: empadronament, sanitaris, educatius, transport
públic, associacionisme, recollida selectiva.
b) Coneixements de valors democràtics (laïcitat, participació democràtica).
c) Coneixement de drets civils: per a la infància, la igualtat de gènere i llibertats
sexuals, i sistemes de garanties d’aquests (Síndic de Greuges, justícia gratuïta).

-

Activarem d’un protocol davant de casos de dones migrades maltractades.

-

Contractació de personal de difícil col·locació a les administracions.

-

Farem una formació continuada dels/les professionals municipals en temes
relatius a la immigració, la diversitat i el seu tractament.

-

Crearem Consells Municipals de la Diversitat, on participin els col·lectius
immigrants, en paritat de gènere, conjuntament amb totes les entitats i institucions que

treballen en aquest camp per tal de fomentar el treball en xarxa, l’establiment
d’objectius comuns, la coordinació de les accions i la comunicació.
-

Farem campanyes de sensibilització a la participació electoral dels/les nous
votants, tot reclamant el dret de vot per a tots els ciutadans i les ciutadanes amb tres
anys de residència sense necessitats de registres diferenciats.

-

Crearem plans per fomentar la participació dels nens i les nenes de famílies
nouvingudes en les activitats lúdico-educatives i d’esplai de Figueres.

-

Inclurem de les noves expressions culturals existents a Figueres en les festes locals. Que la Festa Major sigui el punt culminant de l’expressió plural i diversa pel que
fa a l’oci.

-

Prevenció de conflictes a través de la figura d'un mediador que estigui en contacte amb
les AAVV i les Juntes d'Escala i propietaris i que faci tasques d'acollida dels nous veïns
del barri.
7. Llengua, transmissió i valors

-

Tindrem cura que la política municipal de foment de la llengua catalana tingui un
caràcter transversal i abasti tota l'activitat, totes les actuacions, totes les campanyes,
etc. que tiri endavant cada departament.

-

Promourem l'alfabetització en català de la nova immigració. Impulsarem polítiques
d'integració en la societat i de foment del català com a llengua comuna.

-

Donarem un nou impuls a accions com el programa de parelles lingüístiques des dels
barris i les associacions de veïns.
8. Consum crític i reponsable

-

Reconeixerem la importància de la defensa dels drets de les persones
consumidores, reconeixent-la en el cartipàs municipal com a regidoria específica o
conjuntament amb d’altres.

-

Constituirem consells sectorials de consum. Són òrgans consultius on participen els
poders locals, les organitzacions veïnals i de consumidors/es i les organitzacions
empresarials, amb la finalitat d’analitzar situacions, fer propostes i servir de punt de
trobada per tal de superar els conflictes de consum de manera participada i
democràtica.

-

Potenciarem la contractació municipal amb empreses netes i curoses amb els
drets dels consumidors/es i usuaris/es. Tot i que la normativa de contractació és
molt estricta i preveu la no discriminació de les diferents ofertes, és possible introduir
clàusules en els plecs que valorin especialment aquestes característiques.

-

Potenciarem l’estalvi energètic a les activitats i els serveis municipals.

-

Intensificarem la informació i l’assessorament directe a la ciutadania sobre temes
relacionats amb el consum responsable.

-

Signarem convenis amb organitzacions de consumidors/es per tal que
col·laborin i complementin l’activitat de l’administració local.
9. Esport per a tothom

-

Potenciarem la participació de les altres administracions i la societat civil,
federacions, consells, organitzacions empresarials i sindicals, etc. en els òrgans de
govern dels equipaments i programes esportius.

-

Proposem que les subvencions a les entitats esportives recuperin la seva raó
essencial d’eina de foment de l’activitat del món de l’esport.

-

Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment dels
equipaments esportius dels centres educatius, per a la pràctica de les activitats de
lleure i de l’esport d’oci.

EIX 2. Ciutats i pobles per una nova economia ecològica i creadora d’ocupació
1. Figueres i el seu territori generadors d’ocupació i treball
-

Promourem des de l´Ajuntament de Figueres la incorporació, presencia i permanència
de les dones al mercat de treball en condicions d’igualtat.

-

Crearem noves fonts d´ocupació lligades al desenvolupament de les energies
renovables, impulsant el Parc Tecnològic (CODIM) i la De Montfort University.
Buscarem noves fórmules per afegir més valor al comerç i al turisme.

-

Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps, implicant les
empreses, les administracions i la societat civil.

-

No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de
col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals.

-

Encetarem accions des de l´Ajuntament de Figueres per tal de fer aflorar
l'economia submergida.

-

Promourem la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en el treball de les
persones amb especials dificultats.

-

Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments
d’orientació, intermediació i recerca de feina.

-

Fomentarem l’activitat i la cultura emprenedora. Continuarem impulsant la tasca dels
serveis locals de suport a nous emprenedors/es.

-

Promourem accions i projectes que incideixin en un canvi de model econòmic de
la ciutat de Figueres.

-

Enfortirem la importància de l’economia sostenible com a motor de creixement
econòmic i d’ocupació.

-

Potenciarem parcs i/o nous polígons d’activitat econòmica amb una visió
integradora en l’entorn urbà, incorporant els valors de l’ecoinnovació i la
sostenibilitat.

-

Potenciarem la responsabilitat social a les empreses: identificar bones pràctiques,
promoure bones pràctiques, impulsar el Certificat d’empresa socialment responsable.

-

Impulsarem projectes d’ecologia industrial aplicats als polígons industrials ja
consolidats per incrementar els resultats ambientals i econòmics a través de la

col·laboració en la gestió del medi ambient i dels recursos (aigua, energia i
materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la reutilització (residus industrials,
aigües residuals) o la transferència dels mateixos.
-

Lluitarem per una oferta equilibrada de formacions professionals de grau mitjà i
superior a la ciutat de Figueres.

2. Comerç de Figueres
-

Establirem un conveni de col·laboració amb el comerç urbà per fomentar la
compra a la ciutat de Figueres. Apostarem pel comerç urbà de proximitat tot
potenciant els nucli urbà respecte de les perifèries i abandonarem els projectes que
signifiquin la instal·lació de grans superfícies fora de la trama urbana o que, trobant-se
dins d'aquesta, no representin una integració real amb el teixit comercial i l'espai públic
existent.

-

Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells
comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l'espai públic i
a la dinamització de la vida social i cultural de Figueres.

-

Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals, ecològics i
de comerç just en l'oferta comercial de la ciutat de Figueres, tant en els establiments
permanents com en els temporals (mercats ambulants, fires, etc.) ja que comporta
beneficis socials, econòmics i mediambientals.

-

Donarem suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de
responsabilitat social empresarial en l'exercici de la seva activitat, sigui tant a
nivell intern (política de recursos humans, per exemple) com de cara al seu entorn
(col·laboració amb el teixit associatiu local).

-

Promourem una imatge de les zones comercials amb personalitat pròpia i respecte pels elements patrimonials i l'espai públic.

-

Potenciarem l'associacionisme entre els comerciants.

-

Impulsarem iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de compra, com
per exemple les campanyes de sensibilització per reduir l’ús de bosses de
plàstic.

-

Treballarem per impulsar Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU),
articulant un sistema d’autogestió professional i amb capital d’autofinançament per
desenvolupar projectes de dinamització comercial d’aquestes zones.

3. Finançament local
-

Exigirem al govern de l’Estat actuar i resoldre definitivament els problemes de
finançament del món local i la manca de recursos per dur a terme les competències
assignades.

-

Revisarem els protocols/convenis entre Generalitat i l´Ajuntament de Figueres
per a aquells serveis que són de la seva competència per tal que assumeixi un
major percentatge de cost o, com a mínim, el percentatge actual a preus actualitzats al
2011 (per exemple, escoles bressol: no pot ser que la Generalitat encara aporti només
1.800€ anuals, quan el cost de mitjana supera els 6.000€ anuals i s’ha produit l’efecte
de la pujada de l’IVA).

- Incrementar al doble la partida actual del Fons de cooperació local.

- Cal trobar el necessari punt d’equilibri entre la necessitat de recursos de l’administració per
garantir la prestació del serveis bàsics, l’obligatori esforç de racionalització de la despesa i la
capacitat econòmica de la ciutadania.
- Ajustar a la baixa despeses del capítol 2 que, fins ara, l'Ajuntament creia que podia assumir
però ara ja no és així: lloguers, determinants contractes de manteniment i neteja,
subministraments (sobretot pel que fa als consums en enllumenat públic, aigua, gas, telèfon,
etc. en totes les dependències municipals).
- Mancomunar determinats serveis i/o contractes (amb altres municipis o el Consell
Comarcal), especialment en els municipis més petits.
- Analitzar i racionalitzar la despesa en activitats lúdiques a la ciutat.
- Gestionar bé la tresoreria municipal. Establir pagaments mensuals o bimensuals en tot allò
que es pugui, i trimestrals o quadrimestrals en l’IBI. Aquest calendari fiscal permetrà un ingrés
esglaonat i força continuat a l'ajuntament que, alhora, pot anar millor al contribuent ja que li
permet poder pagar amb més terminisquanties de menor import.
4. Figueres, compromesa amb la sostenibilitat
- El compromís amb el Medi Ambient ha de ser una prioritat en totes les decisions que
prengui l´Ajuntament i en tots els projectes públics i privats que s´impulsin a Figueres. Volem
que cada regidoria tingui els recursos humans i el coneixement òptims perquè Figueres no
contribueixi a malmetre el món.
- Farem de Figueres una ciutat saludable. Crearem una anella verda al voltant de la ciutat
que apropi l´entorn natural a les persones i trenqui el continu urbà amb les poblacions
veïnes. Volem que el voltant de Figueres, des del riu Manol al Castell de Sant Ferran, sigui un
paisatge verd amb zones de bosc i de caps.
- Impulsarem decididament la redacció de Plans Locals de Lluita contra el Canvi Climàtic i
Plans d’Energia Sostenible.
- Exigirem que l´Ajuntament de Figueres compleixi els compromisos adquirits en matèria de
reducció de les emissions de CO2 pel Pacte dels Alcaldes.
- Exigirem a les administracions autonòmica i central el manteniment de la línia de tren
Figueres – Portbou. Apostem per mantenir l'estació de tren al centre de la ciutat, amb el
soterrament de la línia ferroviària, com a mesura més eficaç per afavorir el transport públic de
proximitat. Estudiarem la creació d'una línia que uneixi Figueres amb el litoral.
- Millorarem la xarxa d´autobusos públics perquè sigui útil per a tothom. Ampliarem la
flota per millorar la freqüencia de pas, i substituirem els vehicles de combustió, en el moment
en què s´hagin de donar de baixa, per autobusos elèctrics de dimensions adequades als
carrers de la ciutat. Promourem els desplaçaments amb transport públic, a peu i en bicicleta,
així com la implantació dels vehicles elèctrics i la instal.lació de punts de recàrrega.
- Farem campanyes de conscienciació de la mobilitat a peu i amb bicicleta, com a mitjà
d'excel·lència per transitar per la ciutat (zones vianants i carrils bici).
- Reclamarem l’extensió dels serveis de transport públic intermunicipals i ferroviaris a les nits,
els caps de setmana i els festius.
- Establirem aparcaments dissuassoris per a cotxes a la perifèria i connectats al transport
públic (park & ride)

- Potenciarem l'establiment d'àrees d'aparcament preferencial per als veïns i treballadors
d'aquells carrers que actualment tenen zones blaves que no compleixen la seva funció de
mobilitat, i també on sigui necessari i els veïns ho demanin.
- Potenciarem l’adquisisció de vehicles elèctrics per als serveis municipals. Instal·larem
sistemes de recàrrega “lenta” d’energia elèctrica als pàrquings municipals. Instal·larem
sistemes de recàrrega “ràpida” a diferents indrets de l’espai públic de la ciutat.
- Elaborarem i tramitarem Plans especials d’implantació d’energies renovables als
municipis: solar fotovoltaica, eòlica, biomassa, biogàs, etc.
-Donarem un paper rellevant a l'Agència Local de l'Energia de Figueres (ALEF)
- Instal·larem captadors solars tèrmics a tots els equipaments amb grans consums
d’aigua calenta sanitària (pavellons, piscines, camps de futbol, escoles, etc.). Modificarem
les ordenances municipals per avançar en l’obligatorietat d'instal·lar plaques solars de
producció elèctrica a totes les naus d’activitat econòmica més grans de 2.000 metres de
sostre.Promocionarem la instal·lació de sostres solars a les cases.
- Implementarem a Figueres els plans d’estalvi energètic en el marc de la lluita contra el
canvi climàtic (fanals de baix consum, millores d’ancaments i aïllaments, automatització de la
climatització, etc.). Impulsarem la promoció de barris independents energèticament, com ja
s'està fent a d’altres indrets europeus.
- Adquirirem el compromís d’assolir un 48% de recollida sel·lectiva. Ens comprometem al
100% de tractament de tots els residus.
- Mantindrem i ampliarem els programes de conscienciació ciutadana adreçats a la
prevenció en la generació de residus i augmentarem els índexs de reciclatge (reducció de
bosses de plàstic, selecció en origen, etc.).
- Ampliarem el servei de deixalleries mòbils per facilitar el reciclatge tant en zones aïllades
com en grans concentracions allunyades de la deixaleria per augmentar la conscienciació
ambiental de la ciutadania.
- Impulsarem i ampliarem els mercats locals d'intercanvi i de segona mà.
- Innovarem en els sistemes de recolida i farem proves pilot de recollida porta a porta per tal d
´implementar-lo el més aviat possible.
- Exigirem l´estricte compliment de la nova ordenança de l´aigua i l'estendrem als
sistemes de rec de parcs i jardins.
- Desenvoluparem i aprovarem mapes de soroll de la ciutat de Figueres i impulsarem
mesures per reduir la contaminació acústica (reducció de trànsit rodat, plans d’usos per a
les activitats que es fan a la via pública en horari nocturn, etc.).
- Impulsarem mesures (en obres i neteges de carrers) per reduir la pols en suspensió i
substituirem l´ús de màquines sorolloses i poc eficients per mà d´obra amb escombres.
- Aprofundirem en les mesures de bonificació fiscal per inversions en millores
ecològiques d’habitatges (aïllament acústic i/o tèrmic, canvis de sistema de calefacció,
instal·lacions de plaques solars).
5. Un urbanisme de valors

- Impulsarem modificacions del planejament urbanístic per desclassificar sòl
urbanitzable, preservar zones agrícoles i espais naturals periurbans i connectors
biològics supramunicipals. (Per exemple, sector ronda nord)
- Promourem parcs agraris per a l’establiment de cooperatives de productes ecològics i
horts de lleure.
- Aprovarem plans de millora urbana per compactar la ciutat allà on existeix un teixit urbà
degradat. Aquests plans han de preveure una barreja d’usos: presència important d’habitatge
públic, equipaments i zones verdes per sobre dels mínims establerts per la Llei d’urbanisme
- Aprovarem programes marc de participació ciutadana en el planejament urbanístic
municipal.
- Exigirem el desplegament d’inversions en transport públic, en detriment de noves
carreteres
- Exigirem el manteniment de les ajudes dels Plans de Barris i dels Plans d’Adequació de
les Urbanitzacions
6. Turisme
- Dinamitzarem l’activitat turística a Figueres. Modernització de l´oficines de turisme local:
millorar la gestió, ampliar horaris i sistemes d’atenció, creació de punts d’informació sense
personal, promoció del lloc web i les opcions que ofereixen les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
- Treballarem per la coordinació amb les poblacions veïnes en l’oferta cultural per
rendibilitzar els recursos tenint present el paper que les Diputacions o ens supralocals que
correspongui han de jugar en l’articulació i la promoció del turisme.
- Potenciarem i millorarem l’organització d’esdeveniments que poden tenir un marcat
interès per al sector turístic: esportius, festius, culturals.
- Promourem la implantació d´un càmping municipal de qualitat i d´un alberg de joventut, per tal
d´oferir noves formes de turisme a la ciutat.
7. Medi natural i agricultura. Defensa dels animals.
- Impulsarem una nova planificació territorial que posi en valor els espais naturals i
agroforestals de Figueres i la seva àrea urbana com a reserva de biodiversitat, com a
recurs econòmic i com a espais de recerca científica, d’educació i de lleure. Farem
protecció i valorització ambiental, social i econòmica dels espais naturals.
- Catalogarem i protegirem els espais naturals amb valor ecològic, paisatgístic i de
connectors biològics.
- Catalogarem i protegirem els elements d’interès local (arbres monumentals, rieres,
arbredes, boscos singulars, fonts, etc.) i elaborarem un Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Natural de Figueres. Realitzarem actuacions per millorar la qualitat de la vegetació i
les aigües dels nostres rius i rieres.
-Informarem i assessorarem agricultors, ramaders i propietaris forestals de com aconseguir
explotacions més sostenibles i/o certificades ecològicament, i les possibles subvencions de les
diferents institucions i de la UE

- Potenciarem els plans d’agricultura urbana i dels horts urbans per protegir el sòl i a
l’hora de donar sortida al lleure de la gent gran.
- Farem promoció econòmica de Figueres, mitjançant la modernització de l’agricultura
especialment a través del desenvolupament de l’agricultura ecològica, la producció agrària de
qualitat i la seguretat alimentària, el desenvolupament d’indústries ambientalment
sosteniblesi del turisme ecològic i cultural.
- Declararem Figueres “ciutat lliure de transgènics”.
- Exigirem la tramitació de l´Ordenança d´Animals que prohibeix, entre d´altres, els
espectacles amb animals salvatges a Figueres. Declararem Figueres “Ciutat amiga dels
circs sense animals”
- Desenvoluparem programes de sensibilització ciutadana i escolar envers la cura i
l’atenció dels animals i per evitar-ne la compra irresponsable
- Impulsarem una “gossera comarcal” de qualitat i que compleixi amb les necessitats que té
Figueres i la comarca des de fa molts anys.

EIX 3. Figueres per la qualitat democràtica, la diversitat i la convivència
1.Bon govern
- Impulsarem el Pacte contra la corrupció. Cal que en prenguin part els partits polítics, però
també els agents socials i la societat civil, per tal que rebutgin aquesta pràctica i controlin
l'aplicació de les mesures; i el sector privat, per tal que impedeixi que es promogui la corrupció
o se’n prengui part.
- Aprovarem una acció integral per a l’austeritat i el bon ús del diner públic . Analitzarem
les despeses de l’Ajuntament de Figueres i allò que és estrictament necessari per al seu
funcionament al servei ciutadà, especialment en moments de crisi com l’actual (delimitació i
proporcionalitat de les retribucions dels càrrecs polítics, nombre de càrrecs de confiança,
limitació i control de l’ús dels cotxes oficials, publicacions i publicitat promocional,
inauguracions, despeses de protocol, etc.).
- La ciutadania ha de participar de les decisions importants per a la ciutat. Necessitem un
Ajuntament amb parets de vidre, que s´obri a la ciutadania que representa. Desenvoluparem
un sistema, mitjançant les noves tecnologies, perquè la informació sigui totalment visible, i que
afavoreixi una democràcia participativa. Treballarem per la creació de 21 districtes – Tants com
regidors hi ha- i buscarem la col.laboració de les entitats i les associacions de veïns.
- Adequarem el llenguatge legal i administratiu a un llenguatge entenedor per a la
ciutadania.
- Realitzarem una audiència pública anual, rendiment de comptes i avaluació.
2. Bona política
- Enfortirem el teixit associatiu, creant capital social.
- Elaborarem un pla de foment de l’associacionisme i estimularem les mateixes entitats a desenvolupar experiències d’innovació democràtica en el seu si.

- Promocionarem i donarem suport a la cooperació entre entitats, així com a la creació de
plataformes o coordinadores d’entitats.
- Contribuirem a difondre i promocionar el teixit associatiu de la ciutat i les activitats que
duen a terme. Donarem un gran impuls a la fira d´entitats.
- Facilitarem la realització de consultes ciutadanes municipals impulsades per la mateixa
ciutadania. Cal obrir vies que permetin a la ciutadania plantejar temes de debat als
polítics, per demanar-los que es pronunciïn i, fins i tot, que prenguin una decisió.
- Lluitarem per la no privatització dels Serveis Públics municipals, com per exemple FISERSA,
en tots els seus àmbits d´acció.
- Promourem una comissió d’igualtat de gènere a l´Ajuntament de Figueres, per tal d’acabar
amb les discriminacions de gènere que s’estiguin produint.
- Establirem sistemes de seguiment i de control real dels serveis externalitzats
- Treballarem l´Ajuntament de Figueres sigui motor de Responsabilitat Social en la seva
actuació, tant pel que fa les activitats dutes a terme de manera directa com per les executades
mitjançant contractes públics.
3. Seguretat pública i protecció civil
- Impulsarem a Figueres un model de seguretat pública des de la proximitat, apropant les
polítiques als problemes i conflictes, oferint respostes apropiades a la realitat local incorporanthi els actors socials com a condició per al funcionament de les estratègies de seguretat.
-També han de definir les línies estratègiques que permetin elaborar Plans locals de
Seguretat amb objectius i accions contra la violència masclista, la seguretat viària i la
seguretat ciutadana.
- Farem que la policia de Figueres doni resposta a fets delictius i funcioni com a agents
mediadors capaços de resoldre problemes de convivència que es donen a la comunitat.

