
Procés de participació pública 
 
 
1. Fòrums de diagnosi 
 
Calendari de reunions de participació:  
 

• 14 de novembre del 2003. Presentació pública del PALS i del procés de 
participació pública a l'amfiteatre d' El Mundial  

 
• desembre 2003. Realització Fòrums temàtics de debat de la diagnosi 

municipal. Tots els actes es realitzaran a l'edifici del Mundial a les 21.30 
 

 
Dilluns, 1 de desembre:  
taula sectorial de l'àmbit territorial i de medi ambient 
 
Dimarts, 2 de desembre:  
taula sectorial de l'àmbit econòmic 
 
Dimarts, 4 de desembre: 
taula sectorial de l'àmbit social i cultural 
 
  

 
• Març 2004. Presentació i priorització del PALS en diferents fòrums de 

participació  
 
 
Per qualsevol dubte, suggeriment o consulta, pots dirigir-te a:  
web: http://www.labisbal.info/pals/participa.htm 
telèfon: 972 642593  
e-mail: pals@labisbal.info 
 

http://www.labisbal.info/pals/participa.htm
mailto:pals@labisbal.info


 
 
FÒRUM TEMÀTIC: TERRITORI I MEDI AMBIENT 
Assistents: Aprox. 20  ASSISTENTS         1/12/2003 
 
 
Àmbit territori i medi ambient Priorització 

(Votacions) 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I ESTRUCTURA URBANA 

- Necessitat de revisar el Pla general d’ordenació urbana (PGOU), afavorint la 
participació pública, incorporant criteris ambientals i de sostenibilitat i amb una 
visió territorial supramunicipal 

10 

- Definició municipal en el traçat de la futura variant i concreció d’aquesta 
nova infrastructura.  

1 

- Impulsar un Pla de millora del centre urbà que integri la dinamització 
comercial, la rehabilitació urbana i mesures de pacificació del trànsit rodat 
(peatonalització)    

3 

- Catalogar el patrimoni arquitectònic municipal, especialment al centre històric 1 
- Millorar la distribució de serveis bàsics els diferents barris de la ciutat (per 
evitar una total dependència al centre urbà)  

2 

- Creació de nous parcs i jardins urbans i millora de l’arbrat dels carrers. 
Disseny de grans parcs en zones perifèriques de la ciutat    

1 

- Intervenció integral del riu Daró (millora de la integració urbana del riu, 
millora i manteniment de les lleres, conservació dels valors naturals i ecològics 
del riu, fomentar l’ús social i turístic del riu,...) 

8 

- Implantar mesures específiques per assegurar una major protecció del sòl no 
urbanitzable de La Bisbal   

 

- Mesures de prevenció d’incendis i plantejar la conservació de prats i conreus 
dins el context forestal com a mesura de prevenció d’incendis 

 

- Evitar/Minimitzar l’efecte barrera de les noves infrastructures viàries sobre el 
territori  

 

- Impulsar polítiques d’habitatge que afavoreixin la cohesió social, evitant la 
consolidació de barris marginals   

5 

Promoure la rehabilitació dels habitatges del centre històric i la construcció 
d’habitatge de protecció oficial 

5 

GESTIÓ AMBIENTAL DE LES INDÚSTRIES 
- Reubicació de les activitats industrials urbanes molestes en els nous polígons 
industrials perifèrics. 

 

- Solucionar els problemes de la fàbrica de Can Brancós  1 
- Incrementar el control i l’assessorament municipal per millorar la gestió dels 
residus industrials 

 

- Major intervenció ambiental en els petits tallers per evitar els abocaments de 
plom a la xarxa de clavegueram. Potenciar la recollida selectiva d’aquests 
residus (a través de la deixalleria) 

1 

 



 
MOBILITAT 

- Millorar l’accessibilitat de carrers i equipaments públics, reduint totes les  
barreres arquitectòniques   

2 

- Incrementar l’oferta d’aparcament de la ciutat amb nous aparcaments 
dissuassoris i perifèrics al centre urbà 

 

- Major control dels aparcaments il·legals i de les infraccions de trànsit dins la 
ciutat i millora de la seguretat viària (existència d’alguns passos de vianants a 
la travessera poc visibles,...) 

 

- Promoure l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu per dins la ciutat 
(millorar les voreres, construir carrils bici,...)  

4 

- Millorar el transport públic interurbà i promoure’n el seu ús 2 
LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

Millorar la gestió dels residus municipals i la neteja viària (millorar la neteja 
contenidors, incrementar la freqüència de recollida, estudiar la viabilitat de 
soterrar contenidors en algunes zones,...) 

1 

Impulsar estratègies per minimitzar la producció de residus (fomentar hàbits 
mitjançant campanyes informatives, bonificar les llars i activitats que 
reciclen,...)  

5 

Foment de la recollida selectiva de residus (implantar la recollida selectiva de 
la fracció orgànica, millorar el servei de recollida selectiva d’envasos, paper i 
vidre,...) 

1 

Implantar un sistema de recollida selectiva en els comerços  
LA GESTIÓ DE L’AIGUA 

Millora del proveïment d’aigua i la gestió dels recursos hídrics, i promoure 
l’estalvi d’aigua a la població (fomentar la cultura de l’aigua”   

2 

Avaluació del risc d’inundacions i catalogació de les zones inundables 1 
Millorar del tractament de les aigües residuals (la qualitat de l’aigua depurada 
es considera deficient)  

 

LA GESTIÓ ENERGÈTICA 
Millorar la gestió energètica (alguns sectors urbans amb instal·lacions 
deficients, alguns sectors amb poca il·luminació viària,...) i reduir els 
problemes de talls de subministra 

 

Promoure l’estalvi energètic i les energies renovables en els habitatges i 
equipaments municipals.   

4 

 
 



 
 
FÒRUM TEMÀTIC: L’ÀMBIT ECONÒMIC 
Assistents: Aprox. 17  ASSISTENTS         2/12/2003 
 
 
Àmbit Econòmic Priorització 

(Votacions) 
Millora d’aspectes estructurals 

Millora de les comunicacions interurbanes, de manera prioritària la variant de 
la C-66   

2 

Ampliar l’oferta d’aparcament 1 
Afavorir un model urbà que combini l’ús residencial i també d’activitat 
econòmica, amb la idea de La Bisbal com a lloc per viure i treballar 

1 

Millora de la qualitat urbana (carrers, façanes, espais verds, neteja viària,...) i 
valoració del patrimoni arquitectònic com a mesura per potenciar la ciutat 

2 

Promoure el teixit econòmic i millora de les oportunitats d’ocupació 
Necessitat de captar població i activitats per tal d’assolir un major pes 
d’atracció i capitalitat 

2 

Creació d’un òrgan estable amb competències en matèria de dinamització 
econòmica (amb la figura de Consell econòmic i social o Patronat per definir) i 
que aglutini els principals sectors econòmics i socials i l’Ajuntament (afavorint 
la relació entre el sector públic i el sector privat)  

12 

Creació d’una oficina de promoció econòmica que concentri les actuacions en 
matèria de promoció econòmica i foment de l’ocupació  

1 

Millora els recursos i serveis adreçats a la formació i inserció al món del 
treball, especialment per als joves de la Bisbal 

10 

Fomentar la formació continuada dels treballadors, per tal d’afavorir 
l’adequació a les noves tecnologies i als canvis de cada sector econòmic 

 

Facilitar la integració de la població immigrada contemplant el treball i 
l’habitatge com a dos aspectes clau. Afavorir unes condicions laborals justes 
per a tothom 

4 

El sector primari 
Establir mesures (principal urbanístiques i de gestió) que assegurin la 
conservació del medi natural 

 

Assegurar la permanència del sector primari (la pagesia) per la funció de 
preservació del territori que tenen (prevenció incendis forestals, manteniment 
de l’espai agrícola,...) 

2 

Potenciar activitats econòmiques alternatives en el sector primari (turisme 
rural, comercialització de productes de qualitat o ecològics,...) 

 

 



 
La indústria a La Bisbal 

Consolidar tot el sòl industrial previst en el Pla general d’ordenació urbana 
vigent 

 

Planificar una oferta de sòl industrial coordinada a nivell supramunicipal (per 
assegurar una millor localització dels usos industrial en el territori tant a nivell 
d’accessos, d’impacte ambiental,...) 

 

Impulsar la millora tecnològica i la especialització en la indústria de la 
ceràmica. Potenciar la indústria ceràmica com a clúster que integra també 
aspectes culturals (Museu Terracota) i comercials.   

 

Avaluar el risc d’inundació especialment en els nous sectors industrials de 
l’Aigüeta pròxims al Daró i establir les mesures correctores necessàries 

 

Regular la implantació d’activitats industrials dins la ciutat   
Potenciar la diversificació del teixit industrial, sobretot la petita industrial i les 
empreses de serveis  

 

Comerç 
Potenciar el petit comerç local i el mercat municipal de manera conjunta 1 
Foment d’eixos comercials (Aigüeta-Les Voltes-Sis d’Octubre-Nucli antic)  
Elaborar un Pla de dinamització i orientació comercial conjunt del municipi 
ajudi a promocionar tots els actius de la Bisbal. 

 

Fer campanya comercial per captar el client local i veïnal (juntament amb el 
turisme i visitant de pas) 

1 

Turisme 
Potenciar l’oferta turística de La Bisbal, apostant per un turisme de qualitat i 
diferencial. Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, comercial, 
cultural, arquitectònica i natural que el municipi ofereix i fer-ne una bona 
difusió.  

15 

Dinamitzar una Oficina de turisme municipal, que disposi d’una bona ubicació 
(per exemple Torre Maria) i que ofereixi un bon servei de promoció (disposi de 
material de promoció, ampliar horaris d’obertura,...). Possibilitat de 
complementar l’oficina de turisme amb punts d’informació a diferents llocs de 
la ciutat.    

 

Elaborar un catàleg de tots els recursos turístics del municipi  
Programació d’activitats culturals i firals amb l’objectiu de donar a conèixer la 
ciutat i els recursos que ofereix (comerç, patrimoni històric, natura,...) 

 

Ampliar l’oferta hotelera i de restauració de la ciutat (adreçat a turistes amb un 
nivell adquisitiu mitjà, empresaris,...) 

1 

 
 
 



 
FÒRUM TEMÀTIC: L’ÀMBIT SOCIAL 
Assistents: Aprox. 24  ASSISTENTS           4/12/2003 
 
 
Àmbit Social Priorització 

(Votacions) 
Promoció-difusió local 

Emprendre accions de marketing per donar a conèixer les accions que es fan a 
La Bisbal al conjunt de la ciutadania a través de la creació d’un cap de premsa 

2 

Més informació i divulgació de les actuacions en Solidaritat i Cooperació que 
s’efectuen des de La Bisbal d’Empordà 

1 

Promoure el coneixement de la ciutat i impulsar l’autoestima de La Bisbal d’E 1 
Promoure la participació ciutadana en afers d’interès locals  1 

Habitatge  social 
Avalar contractes de lloguer per persones amb pocs recursos econòmics i 
establir amb els promotors privats quotes d’habitatges de protecció oficial 

7 

Millorar les deficiències estructurals d’algunes zones concretes (pisos de la 
Pau) 

1 

Rehabilitar habitatges al centre i buscar fórmules per evitar que es visqui en 
males condicions 

1 

Establir controls i fer inspeccions de l’ús dels habitatges i els locals, 
especialment en mal estat sanitari i en lloguers excessivament barats 

7 

Polítiques per facilitar l’accés a la vivienda dels sectors amb menys recursos 
econòmics (jovesm gent gran, etc.) 

1 

Equilibrar la construcció de pisos amb les característiques de la demanda 
social  

1 

Fer més vivendes de protecció oficial però no blocs com s’està fent ara  
Equipaments municipals 

Dotar de recursos econòmics suficients els equipaments culturals 1 
Dotar de serveis i equipaments als barris perifèrics amb mancances importants 
en aquest sentit (incloent l’oferiment de serveis mòbils) 

5 

Solventar definitivament les mancances i realitzar l’adequat manteniment en 
les instal·lacions educatives 

3 

Fer un estudi de les necessitats reals d’equipaments amb les pròpies entiatts i 
d’acord amb els pressupostos disponibles 

 

Millorar la infraestructura dels equipaments culturals i esportius 5 
Solventar la manca d’espais públics per la mainada i la gent gran  4 
 



 
Serveis culturals 

Crear més espais culturals i lúdics adreçats als joves  1 
Complir les partides pressupostaries municipals per evitar posteriors 
desviacions respecte l’acordat amb les entitats culturals 

 

Augmentar l’oferta de l’aula d’adults 1 
Més recursos humans i més coordinació entre professors a l’aula d’adults  
Millorar la coordinació entre l’Ajuntament i les entitats per acordar una agenda 
d’activitats 

 

Serveis socio-sanitaris 
Evitar l’abocament de matèries perilloses amb risc per la salut al riu Daró  1 
Millorar el servei d’urgències-ambulància (escurçar el temps que tarden en 
arribar)  

1 

Crear el Consell Local de Sanitat  
Construir un nou geriàtric amb més capacitat 1 
Augmentar i millorar contínuament els recursos socio-sanitaris adreçats a la 
gent gran (SAD, pisos tutelats, etc.) 

3 

Augmentar els recursos socials adreçats a problemes de salut mental 3 
Fomentar hàbits d’higiene mitjançant l’escola d’adults  
Més educació sanitària per evitar un mal ús dels recursos econòmics 1 
Posar més psicòlegs als serveis socials 2 
Més mitjans i educació per afavorir l’atenció a la gent gran per part dels propis 
familiars 

2 

Més atenció als disminuïts psíquics i fomentar el voluntariat  
Posar un especialista en geriatria al CAP  
Actuar per disminuir els infants en situació de risc  
Millorar la inseguretat ciutadana 1 

Immigració 
Afavorir la interrelació entre cultures, crear espais de coneixement per millorar 
la integració dels nouvinguts en tots els àmbits (cultural, laboral, etc.) 

9 

Aplicar el pla integral d’acollida a nouvinguts 1 
Joventut 

Augmentar les possibilitats laborals per fixar la població jove  1 
Polítiques adreçades al jovent per prevenir el tabaquisme, l’alcoholisme i la 
transmissió de malalties sexuals 

2 

Continuar l’aplicació del Pla integral de Joventut en tots els seus àmbits, no 
sectorialment 

5 

 



2. Fòrums de concreció del PALS 
 
Calendari de reunions de participació:  
 

• 17 de maig del 2004. Presentació de la proposta de PALS a l'amfiteatre d' 
El Mundial a les 21:30 h 

 
• 27 de maig del 2004.  Fòrum de debat  de la proposta de PALS.  Local de 

les Peixateires Velles a les  21.30 h 
 
Assistents: Aprox. 27  ASSISTENTS           27/5/2004 

 
L1: Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

 
ACONSEGUIR UNA OFICINA DE TURISME PROACTIVA 4 
  
CONSOLIDAR LES RUTES D’INTERÈS HISTORICO-ARQUITECTÒNIC 4 
  
CREACIÓ I DIFUSIÓ D’UN LOGOTIP I UNA IMATGE PRÒPIA PER LA 
BISBAL D’EMPORDÀ 

1 

  
DIVERSIFICAR L’OFERTA D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC AL MUNICIPI 1 
  
REDEFINICIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL MUNICIPI 13 
  
PLA DE DINAMITZACIÓ I ORIENTACIÓ COMERCIAL 0 
  
PROMOURE LA INSERCIÓ DELS JOVES AL MERCAT LABORAL I EVITAR 
L’EXCLUSIÓ SOCIAL 

2 

  
CAMPANYA D’EMPADRONAMENT 0 
  

 



L2: Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

 
PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE 4 
  
REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D’ACORD AMB EL 
PLA DIRECTOR TERRITORIAL DEL BAIX EMPORDÀ 

6 

  
ELABORAR UN CATALEG MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE 
NATURAL I URBÀ 

0 

  
MILLORA DELS CAMINS  RURALS 1 
  
VETLLAR I AMPLIAR ELS REQUERIMENTS AMBIENTALS EN EL 
MOMENT D’ENCÀRREC I ADJUDICACIÓ D’OBRES MUNICIPALS 

2 

  
IMPULSAR UNA GESTIÓ DEL VERD URBÀ AMB CRITERIS 
AMBIENTALS 

2 

  
CATÀLEG DEL GRAU D’OCUPACIÓ D’HABITATGES I DEL SEU ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

0 

  
IMPULS DE LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS  AL CENTRE HISTÒRC 12 
  
FOMENT DE L’HABITATGE PROTEGIT 6 
  

 
 
L3: Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 
 

PLA ESPECIAL DEL RIU DARÓ AL SEU PAS PER LA BISBAL 
D’EMPORDÀ 

11 

  
FOMENTAR L’ÚS SOCIAL I TURÍSTIC DEL RIU 4 
  
ASSEGURAR UN CABAL MÍNIM ECOLÒGIC 3 
  

 
 
 



L4: Establiment d’un nou model de mobilitat urbana 
 

PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓ DEL TRAÇAT DE LA FUTURA VARIANT 4 
  
CONTROL DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES DINS 
DEL MUNICIPI 

0 

  
TRANSFORMAR L’EIX (AIGÜETA-AV.VOLTES-SIS D’OCTUBRE) COM 
UN CARRER URBÀ COMERCIAL 

5 

  
PLA D’APARCAMENTS 7 
  
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA 

2 

  
MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC I EL SERVEI DE TAXIS 12 
  
APLICAR PAVIMENTS POROSOS O DRENANTS EN LA RENOVACIÓ 
DELS VIALS 

0 

  
CONTINUAR LES CAMPANYES DE CONTROL DE SOROLL DELS 
VEHICLES I AFEGIR EL CONTROL DE FUMS 

5 

  
PROGRAMA EDUCATIU DE MOBILITAT SOSTENIBLE A LES ESCOLES 3 
  

 
 
L5: Dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al 
benestar 

 
PLANS DE GESTIÓ I ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 4 
  
CONTINUAR L’APLICACIÓ DEL PLA INTEGRAL DE JOVENTUT EN TOTS 
ELS SEUS ÀMBITS 

2 

  
IMPULSAR EL PROGRAMA INTEGRAL ADREÇAT A LA IMMIGRACIÓ 6 
  
CONSOLIDAR LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL 0 
  

 
 



L6: Millora de la gestió ambiental del municipi 
 

MILLORAR LA TRANSVERSALITAT EN LA GESTIÓ MUNICIPAL 1 
  
IMPULSAR BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’AJUNTAMENT 0 
  
INCORPORAR ENERGIES RENOVABLES ALS EDIFICIS PÚBLICS 2 
  
INCORPORACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS EN LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I 
GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT 

0 

  
DESENVOLUPAMENT DE NOVES ORDENANCES I INCENTIUS FISCALS 
AMBIENTALS 

3 

  
INCREMENTAR L’ASSESSORAMENT i EL CONTROL AMBIENTAL A LES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

4 

  
CAMPANYA DE MINIMITZACIÓ I RECILCATGE DE RESIDUS 3 
  
AUDITORIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 1 
  
IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA 

2 

  
PLANIFICAR LA POSADA EN FUNCIONAMENT LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL 

8 

  
IMPLANTAR SISTEMA DE RECOLLIDA SEGREGADA DELS 
RESIDUS COMERCIALS 

2 

  
CAMPANYA D’ÚS I ESTALVI D’AIGUA 3 
  
CONTINUAR AMB LA MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE 

1 

  
INSTAURAMENT DE LA XARXA SEPARATIVA D’AIGÜES 
PLUVIALS i MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL 

1 

  
AMPLIACIÓ I CONTROL DE LA XARXA D’HIDRANTS 0 
  
CONTINUÏTAT AL CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS DE 
COMPANYIA 

1 

 
 


