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Consell de poble:
Pla d’Actuació Municipal 2016-2019

Consell de Poble: PAM 2016-2019

PER QUÈ UN CONSELL DE POBLE?

Una trobada oberta a tots els veïns i veïnes en què:
-

S’exposa informació rellevant,
es reflexiona i debat i
es prenen decisions

Forma part del procés participatiu per elaborar conjuntament el PAM- Pla
d’Acció Municipal participat pel mandat 2016-2019.
Convocat per la CPPC- Comissió Permanent de Participació Ciutadana i previst
al Reglament de Participació.
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QUE ÉS EL PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT?

PROCÉS PARTICIPATIU
PROGRAMA DE GOVERN
Votat a les eleccions
Municipals Maig 2015

Elaboració d’una diagnosi
compartida i definició
d’objectius i actuacions
estratègiques

PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT 2016-2019
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La Comissió Permanent de Participació Ciutadana (CPPC)

Què és?
•És l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del
municipi

•Decisions sobre els processos i mecanismes de participació com a
instruments.

Consell de Poble: PAM 2016-2019

Qui forma part de la CPPC?
GOVERN
MUNICIPAL

Alcaldessa

Regidor de
Participació

Tècnic municipal de
Participació

Un representant de
cada candidatura
presentada a les últimes
eleccions (+3% vots)

CANDIDATURES
GRUPS POLÍTICS

CIUTADANIA

ENTITATS

3 representants escollits
per sorteig

3 representants de la
Taula d’Entitats
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LA DIAGNOSI: COM ESTEM A FIGARÓ?

PROCÉS PARTICIPATIU
DIAGNOSI TÈCNICA
Elaboració d’un document
tècnic en vuit eixos

Butlleta a totes les llars +
trobades sectorials per
compartir i completar la
diagnosi + aportacions en
Consell de Poble

DIAGNOSI COMPARTIDA: COM ESTEM A FIGARÓ?
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POBLACIÓ, diagnosi tècnica
 Des de l’any 2011 la població del poble viu una dinàmica d’estancament
 Els grups d’edat més joves perden pes en l’estructura poblacional del municipi.
 La població del municipi està envellida, amb una mitjana d’edat molt elevada si ho comparem
amb els municipis de la resta de la comarca. La gent gran mostra una feminització important,
donada la major esperança de vida de les dones.
 L’índex de recanvi de poblacions actives ens descriu una situació on surt més gent del mercat de
treball que la que hi ha d’entrar en un futur.
 5 de cada 10 habitants del municipi han nascut a la província de Barcelona. El 24% ha nascut al
municipi.
 La presència de població amb nacionalitat estrangera és menor que a Catalunya però superior a
la de la comarca. En els últims anys, la població estrangera s’ha anat reduint.
 El creixement dels habitants de Figaró-Montmany ha vingut determinada pel fet migratori, tant
intern, com extern. El motor del creixement demogràfic ve determinat, per una banda, de la
dinàmica migratòria de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona i, per l’altra, dels
moviments migratoris internacionals.
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POBLACIÓ, visió compartida
 Som o tenim el risc de ser un poble dormitori. També hi ha gent poc arrelada al poble.
 La població està molt envellida, tot i que aquest any sembla que hi hagi força naixements.
 La gent jove marxa a viure i treballar fora. També ve gent de fora.
 Amb el nombre actual de població, es poden mantenir els serveis?
 Hi ha població flotant, que no consta enlloc.
 La població ha canviat, però està estable. No es vol créixer massa més.
 La zona dels Cingles- Montmany està abandonada. Cal potenciar els seus valors d’interès i
gestionar les problemàtiques de convivència.
 No hi ha sortides d’emergència (no hi ha sortides de Puiggraciós ni de Vallcàrquera). No hi ha
connexions suficients.
 El servei de vigilància no és eficient.
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TEIXIT PRODUCTIU I EMPRESARIAL, diagnosi tècnica
 El pes del sector industrial en l’estructura productiva del municipi ha decaigut des de la crisi
econòmica. Actualment, el 77,5% dels llocs de treball assalariats del municipi formen part del
sector serveis.
 Els autònoms tenen un pes molt determinant en el sector de la construcció (més del 20%), tot i
perdre pes.
 Els llocs de treball s’han incrementat els últims 2 anys (a partir del primer trimestre de 2013
s’inicia una tendència de creixement) ha vingut determinat pel bon comportament dels
assalariats. Els treballadors autònoms han evolucionat amb creixements i decreixements de
poca intensitat.

 L’increment dels llocs de treball ha vingut determinat pel bon comportament i dinamisme del
comerç i l’hostaleria i turisme.
 El sector dels serveis socials té una importància cabdal en la creació de llocs de treball i
representa el 14,3% del total de l’ocupació, malgrat la pèrdua de llocs de treball respecte 2011.
 La microempresa representa el 71,9% de les empreses del municipi. Tot i el seu important pes
en l’estructura empresarial, ocupen el 19,8% del total d’assalariats. Per altra banda, l’empresa
mitjana representa el 3,1% de les empreses del poble però ocupen al 25,8% dels assalariats.
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TEIXIT PRODUCTIU I EMPRESARIAL, visió compartida
 Falten comerços d’alguns tipus (ex: gelateria) i hi ha poques empreses. Hi ha suficients comerços
però cal vetllar per mantenir els que tenim. Els figaronencs fem la compra fora, qui més compra
al poble és la gent gran. Els comerços venen més el cap de setmana que entre setmana.
 A vegades es programen activitats culturals o cíviques que no tenen prou en compte el teixit
econòmic del poble.
 La idea d’empresa ha canviat. En alguns sectors s’ha fet tard i s’han perdut oportunitats.
 Estem en un punt estratègic de turisme. Ve molta gent tant entre setmana com el cap de
setmana. La C17 fa que la gent s’aturi al poble.
 Els recursos turístics existents no es mantenen, no s’aprofiten i no es promocionen prou.
 El POUM actual impedeix seguir construint sòl industrial o fomentar els usos industrials o
productius a determinades zones .
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MERCAT DE TREBALL, diagnosi tècnica
 El període 2011-2014 ha estat molt dur per al municipi, on s’ha arribat a taxes d’atur registrat al
voltant del 25%, convertint-se en un dels municipis del Vallès Oriental amb una de les taxes més
elevades.
 Actualment la taxa d’atur és d’un 15,52%, mentre que al Vallès Oriental (15,53%). Durant el gener de
2015 la taxa es situava en un 24,35%, gairebé 9 punts percentuals més que la registrada el gener
d’enguany.
 Per gènere, la taxa d’atur femenina (16,67%) segueix per sobre de la masculina (14,52%).
 Un dels greus problemes del mercat de són els aturats de llarga durada (31,4% del total dels aturats a
Figaró, la mitjana comarcal és del 30,1%).

 El municipi ha guanyat població activa respecte març de 2008, passant dels 438 als 451 (gener 2016).
 El percentatge de persones desocupades a desembre de 2015 que perceben algun tipus de prestació
econòmica es situa en el 68,7% (Vallès Oriental 54,1%).
 La contractació segueix augmentant any rere any des de la frenada viscuda els anys 2011 i 2012. En
l’últim trimestre de 2015, el 67,4% de les contractacions eren temporals, és a dir, gairebé 7 de cada 10.

 Pel que fa a la contractació per grups d’edat, són les persones més joves (menors de 20 anys) les que
pateixen una major temporalitat.
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MERCAT DE TREBALL, visió compartida
 Els joves tenen moltes dificultats d’inserció laborals, especialment els menors de 20
anys.
 El sector de la construcció ha deixat molta gent “atrapada”.
 Hi ha molt treball de forma submergida.
 Molts llocs de treball són temporals.
 Moltes persones no tenen formació o especialització i no troben feina.
 Hi ha nouvinguts al poble que no treballen.

 Les oportunitats actuals que brinda l’administració (els plans d’ocupació) no són
viables.
 Falten llocs de treball al poble.
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TERRITORI I MEDI AMBIENT, diagnosi tècnica
 El POUM classifica en sòl urbà una superfície de 39,04 ha, un 2,61% de la superfície municipal.
 La superfície de sòl classificada com a sòl urbanitzable és la corresponent a l’únic sector previst,
que permetrà canalitzar el creixement futur del nucli urbà de Figaró. La superfície total és de
18.144,95 m2s (1,81 ha), el que representa un 0,12% de la superfície total del municipi.

 El sòl no urbanitzable representa evidentment la major part del terme municipal, entorn d’un
97,27% de la seva superfície total. La major part del sòl no urbanitzable del terme municipal
està constituïda pels sòls adscrits als parcs naturals i espais de la Xarxa Natura 2000 de
Montseny i dels Cingles de Bertí.
 Els equipaments municipals es composen de 3 d’àmbit esportiu, 1 administratiu (ajuntament), 5
de l’àmbit educatiu, la salut i assistencial, 1 centre cívic, 1 cementiri i 1 parc de bombers. A part,
el poble té 5 equipaments de caire religiós.
 Pel que fa a la mobilitat el municipi presenta dos problemes importants: les pendents i la
circulació amb vehicle. La composició del fa que quedi sectoritzat en nivells diferents, units per
trams amb molta pendent.

 Apareixen problemes com el de l’aparcament a l’antiga carretera de Ribes, que d’una manera
habitual està ocupada per molts cotxes, principalment de persones del propi municipi.
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TERRITORI I MEDI AMBIENT, visió compartida
 Tenim alguns equipaments de qualitat: piscines, escoles i Sala del Nou Casino-Centre Cívic i
d’altres que cal millorar, com els esportius. Cal millorar la neteja i manteniment dels
equipaments i els patis de les escoles.
 El calendari i horari del Centre Cívic és molt just, s’hi podrien fer més activitats. La Sala del Nou
Casino és poc polivalent i cal recuperar el Camp de futbol. No es compleix l’horari del cementiri.
Falta un gimnàs.
 Som privilegiats per l’entorn natural que tenim (Cingles-Montmany, Vallcàrquera-Montseny).
 La Riera de Vallcàrquera és un actiu ambiental incalculable. És d’una altíssima qualitat i molt
accessible. Això és un valor però també és un risc, tant pel risc d’eixutament com per la qualitat
mediambiental.

 El Camí Fluvial és un bon recurs turístic. Cal aprofitar-lo.
 No es fa bona gestió forestal. Manca netejar i quan es fa retirar tots els residus. Hi ha molt risc
d’incendi.
 La gestió a Vallcàrquera és complexa per les administracions implicades i als Cingles per la
manca de gestió.
 S’han refet totes les vies d’escalada.
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TERRITORI I MEDI AMBIENT, visió compartida
 Cal pacificar el trànsit a Carretera de Ribes i al carrer Jacint Verdaguer.
 Les pantalles acústiques de la C17 fan que no es vegi el poble. La C17 va marcar el poble.
Impacte negatiu.
 Falten places d’aparcament. Cal regular millor els guals.
 Hi ha hagut un augment del Rec o una gestió diferent del rec. Cal valorar els usos que fan els
regants.
 El PAES i l’Agenda 21 estan desactualitzats. No s’està fent ús d’energies renovables.
 Manca de coneixement del territori i de voluntariat ambiental. Poques activitats col·lectives de
descoberta, manteniment, millora o protecció de l’entorn.

 Les masies no tenen serveis bàsics: wi-fi, televisió, brossa (hi ha bonificació de la taxa però no és
suficient).
 Una empresa com Aprèn i establiments turístics com l’Hostalet o la Rectoria són un valor
important.
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HABITATGE, diagnosi tècnica
 El municipi es composa d’un nucli urbà estructurat i de petits conjunts de masies
existents i diferents habitatges en sòl no urbanitzable que no es poden considerar
nuclis de població.
 El municipi compte amb 2 habitatges col·lectius corresponents a les residències per a
gent gran (Àngelus i Hotel Congost).
 Les segones residències segueixen tendint a convertir-se en habitatges principals.
Entre 2001 i 2011 els habitatges secundaris cauen en un 41,6%, mentre que els
principals creixen un 24,2%.

 Els percentatge d’habitatges buits (18,9%) és molt superior al registrat a Catalunya
(11,6%) i a la comarca (9,3%).
 El percentatge d’habitatges principals de lloguer és molt elevat (32,8%), percentatge
dos vegades superior al del Vallès Oriental (14,3%) i més de 12 punts percentuals
més que el de Catalunya (19,8%).
 L’interès per venir a viure al poble, la demanda, sovint és més alta que l’oferta.
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HABITATGE, visió compartida
 Hi ha moltes cases en mal estat.
 No cal més habitatge.
 Cal aprofitar les cases buides per lloguer. No es poden construir blocs de pisos.

 Les ocupacions il·legals són un problema.
 Molts habitatges de 2ª residència han passat a 1ª.
 És més barat viure aquí que a d’altres municipis propers (pot fomentar el poble
dormitori)
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EDUCACIÓ, diagnosi tècnica
6 de cada 10 habitants de Figaró-Montmany tenen un nivell d’instrucció considerat de suficiència
acadèmica. El 24% té un nivell d’instrucció elevat i el 16% té un dèficit instructiu.
Destaca l’alt percentatge de persones amb grau universitari, llicenciatura i/o doctorat (12%),
superior a la comarca (10%).
L’oferta de centres escolars és exclusivament pública i es composa d’un centre infantil (Escola
Bressol El Fanalet) i un centre d’ infantil i primària (Escola Montmany). L’educació secundària es
cursa en altres municipis.
La diferència entre els llocs d’estudi localitzats i alumnes que resideixen al municipi és de -105,
una gran majoria de famílies decideixen escolaritzar fora, principalment a La Garriga.
La totalitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat cursen els seus estudis a La Garriga. En educació primària
el 42% dels residents estudien a fora, mentre que en el cas de l’educació infantil de 2n cicle
només el 39% se’n va. Aquest fet representa que no tots els alumnes de l’escola bressol
segueixen els seus estudis a l’Escola Montmany.
23 són els alumnes universitaris que resideixen a Figaró-Montmany, dels quals gairebé la meitat
es desplacen a Barcelona a estudiar, el 30% va a Cerdanyola del Vallès (a la UAB) i la resta es
desplacen a altres municipis.
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EDUCACIÓ, visió compartida
Cal millorar la coordinació entre les dues escoles i el seguiment dels joves als IES.
L’objectiu central ha de ser augmentar el nombre de matricules a l’Escola Montmany i vincular
més l’escola i el poble. Trencar mites sobre l’Escola Montmany.
És clau mantenir l’Escola Bressol, crea identitat. Cal vetllar per la qualitat de l’oferta i la
participació de les famílies. El preu és una dificultat.

Les AMPES fan una tasca molt important i estan en un bon moment.
L’Escola Montmany desenvolupa programes molt interessants (LECXIT, Escola verda, Montseny a
l’escola, Anem al teatre) i hi ha mesures interessants d’acompanyament a l’escolaritat (logopeda,
C17, Centre cívic, reforç escolar…). Hi ha 7 professors per 57 alumnes i el menjador funciona bé.
El model d’escola cíclica requereix de més esforç i el Departament no ajuda les escoles petites.
Cal buscar un projecte que singularitzi l’escola i mantenir professorat.
L’escola Montmany està vinculada a l’entorn, però encara s’hi ha de vincular molt més.
El Grup Impulsor del PEF pot fer una tasca molt important. Cal revitalitzar-lo.
Cal que l’Ajuntament doni tot el suport a les escoles.
Cal un Casal d’estiu per a nens i nenes i alternatives per joves.
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ÀMBIT SOCIAL I COMUNITARI, diagnosi tècnica
 La crisi econòmica ha provocat un increment dels casos de persones ateses pels serveis socials.
Destaquen l’existència de casos cronificats.
 Principals problemàtiques socials:





Ampli sector de gent gran que viu sola o que passa molt temps sola i sol·licita serveis a domicili per la
cura personal i la neteja. Destaca l’existència de persones que utilitzen els serveis de teleassistència.
Problemàtica específica amb la població adulta. En concret es tracta de famílies amb dificultats
econòmiques: persones en situació d’atur cronificat, i/o que reben subsidis o PIRMI. es donen casos al
municipi de persones que han exhaurit els períodes de recepció d’ajuts i subsidis. Normalment aturats de
llarga durada en situació de baixa ocupabilitat.
Algunes d’aquestes famílies també van a buscar aliments. Tot i que hi ha gent i famílies que fluctuen, n’hi
ha d’altres que hi recorren de manera permanent.

 L’equip professional de Serveis socials destaca les dificultats de coordinació dels diferents
agents. Part dels recursos estan allunyats del municipi (a La Garriga, Granollers o altres
poblacions).
 Mancança a nivell de recursos humans amb equips que tenen poca dedicació i una falta de
coordinació al faltar un cap de servei o àrea.

 Principals recursos de l’àmbit social: Pla de Recepció i Acollida Municipal (PRAM), El CIRD,
Atenció mèdica al cap, Pla de prevenció de drogodependències C-17, l’equip del Centre cívic, la
logopeda de l’escola i la figura d’una educadora social .
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ÀMBIT SOCIAL I COMUNITARI, visió compartida
 Hi ha punts del poble on es troben col·lectius i estan molt tancats, com el Pati de Ca l’Antic.
 Cal treballar el civisme entre els joves i aprofundir en les relacions intergeneracionals. El
projecte de C17 i el dinamitzador infantil i juvenil són un valor molt important.
 Els excrements a la via pública són un problema.
 A l’estiu el poble queda desatès sanitàriament. Molt bona atenció al CAP. Servei de podologia
molt ben valorat. Al CAP recepten massa medicació.
 Cal més dinamització de la gent gran: sortides i actes culturals.
 Les gestions a serveis socials són lentes i feixugues.
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TEIXIT ASSOCIATIU I PARTICIPACIÓ, diagnosi tècnica
 Un teixit associatiu ric i divers. 17 entitats actives i nombrosos col·lectius o grups informals.
 Sorgiment continu de noves entitats.
 L’experiència i els hàbits de treball que s’han anat consolidant en participació ciutadana.
 Agents socials molt implicats.
 Premi a la Innovació Democràtica 2006.
 La participació en consultes és elevada.
 Hi ha una bona integració entre els mecanismes i processos i els òrgans estables.

 Cal aconseguir una major implicació dels veïns i veïnes en les entitats i en les activitats que
aquestes organitzen.
 Caldria treballar amb les entitats per facilitar la incorporació de més veïns i veïnes.
 Caldria treballar per integrar tots els col·lectius del municipi en els espais i processos de
participació però també en les entitats i les activitats que s’organitzen el poble.
 Cal millorar la comunicació de l’Ajuntament i la informació a la ciutadania.
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TEIXIT ASSOCIATIU I PARTICIPACIÓ, visió compartida
 Per sentir-se d’aquí, del poble, cal vincular-se a entitats o col·lectius.
 La Festa Major té molta participació en assistència i organització d’actes.
 Falten més activitats per joves d’entre 12 i 16 anys.
 Cal potenciar altres esports diferents dels més habituals entre els infants i joves.
 S’han perdut algunes entitats, com el futbol i l’esbart. Cal més implicació dels joves.
 Hi ha entitats que fan una tasca molt important pel territori.
 L’Ajuntament té bona relació amb les entitats.

 No hi ha Associació de Veïns ni associació de comerciants o empresaris. És una gran mancança.
 El teixit associatiu és ric, ara s’estan creant 3 noves entitats (Figaró Memorial, Comissió de
Festes i Alternativa de Figaró)
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I ARA QUÈ? DEBATEM, REFLEXIONEM, PARTICIPEM!

DISSENY D’OBJECTIUS
ESTRATÈGICS AMB VISIÓ DE
MANDAT

PROPOSTES CONCRETES
D’ACTUACIÓ PER
DESENVOLUPAR ELS
PROPERS ANYS
(Pressupostos Participatius)

PLA D’ACTUACIÓ DE MANDAT 2016-2019
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Gràcies per la vostra atenció!

