
 

 
 

  
  
  
Desembre 2016 – Moció CUP 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP SOBRE LA NECESSITAT D'UN NOU PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una de les eines més importants a l'hora de fer                 

política municipal. No només perquè condiciona totes les actuacions urbanístiques que es porten a terme               

durant el seu període de validesa, sinó perquè la seva elaboració exigeix que la ciutat faci una reflexió                  

sobre la seva realitat i el futur que desitja a curt i mitjà termini. El POUM que actualment és vigent a                     

Figueres va ser aprovat l'any 1983, ara fa 33 anys. En aquell moment la ciutat tenia poc més de 30.000                    

habitants i unes necessitats que tenen poc a veure amb les actuals. Des d'aleshores s'han succeït els                 

plans directors, les modificacions puntuals i els plans especials. 

No cal convèncer ningú de la necessitat d'un nou Pla d'Ordenació. Ja durant la campanya electoral de les                  

eleccions municipals de 2011 hi havia un consens absolut entre els diferents partits sobre la seva                

urgència. També hi va haver un acord total quan es va adjudicar la seva redacció el 2012, i esperances en                    

què s'aprovés abans d'acabar el 2014, seguint el calendari anunciat per l'alcalde Vila. També l'alcaldessa               

Felip, en la seva conferència de balanç dels primers 100 dies al capdavant de l'ajuntament, va deixar clar                  

que l'acabar la redacció del nou Pla era un dels objectius de mandat. Era l'abril de 2013, la redacció del                    

pla encara no estava adjudicada i ja es començava a parlar de deixar la seva aprovació per després de les                    

eleccions municipals del 2015. 

El què ha acabat passant, però, és que des de fa dos anys l'elaboració del nou POUM està aturada.                   

L'agenda del web municipal que es va fer especialment per l'ocasió convida a anar a una assemblea                 

participativa que s'ha de fer el 25 de febrer de 2014. En realitat l'assemblea es va fer, i una segona                    

assemblea el novembre d'aquell any també. Es van arribar a presentar les “Bases del POUM”, que ens                 

mostraven una ciutat amb un excés de sòl industrial, amb una manca molt important de zones verdes i                  

amb la necessitat de reduir l'edificabilitat en les zones més denses. 

A més a més, atès que actualment s'està elaborant un diagnòstic participatiu per a l'actualització del Pla                 

d'Igualtat considerem que cal tenir en consideració les conclusions del mapa participatiu amb             

perspectiva de gènere (percepcions i usos de l’espai públic per part de les dones) que s’està elaborant                 

per al nou pla d’igualtat. 

És per aquests motiu que el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular proposa al ple de                 

l’Ajuntament de Figueres que adopti els següents acords: 

1. Agafar el compromís de re-emprendre de forma immediata la redacció del Pla General, amb l'objectiu                

d'aprovar-lo abans d'acabar l'any 2018 tenint en compte les conclusions del procés participatiu de revisió               

del POUM i vetllar perquè el nou PGOU incorpori la perspectiva de gènere, tenint en consideració les                 

conclusions del mapa participatiu amb perspectiva de gènere (percepcions i usos de l’espai públic per               

part de les dones) que s’està elaborant per al nou pla d’igualtat. 
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