
 

 

 
RESULTATS DE LA VOTACIÓ DEL 
 PROCÉS FES FIGUERES 2017 

 
 
Un cop finalitzada la fase votació, i rebuts els resultats expressats pels ciutadans en el 
procés Fes Figueres 2017, s’han optat per als següents projectes de millora de la ciutat, en 
base als següents criteris que s’exposen a continuació: 
 
1.- El període de votació del procés Fes Figueres Pressupostos Participats per a l’any 
2017 va ser de l’11 al 24 de desembre de 2017, ambdós inclosos.  
 
2.- Podien prendre part en la votació totes les persones censades a Figueres majors de 18 
anys a 1 de desembre de 2017. Per motius d’organització i estructuració del cens, les 
persones que constaven en aquest eren totes les censades a Figueres a 22 de novembre 
(data de tancament). 
 
3.- El número de vots registrats ha estat de 494 vots. Això ha suposat una participació de 
l’1,33% sobre un total de 37.075 votants autoritzats. 
 
4.- De cada una de les 8 zones, s’han seleccionat els dos projectes més votats. Un cop 
sumat el cost previst dels 2 projectes més votats, s’hi han afegit projectes de millora fins a 
arribar a un cost mínim de 85.000 € i un màxim de 100.000 € per cada zona. 
 
5.- D’aquesta manera, tota la ciutat quedarà atesa. Donat que cada zona tindrà una 
despesa d’entre 85.000 € i 100.000 €, ja sigui amb 2, 3, o més projectes. 
 
6.- Els resultat detallats de la votació es podran consultar al portal Fes Figueres 
(www.fesfigueres.cat) 
 
7.- Es presenten a continuació els resultats detallats de la votació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 1. Centre? Cost previst Vots 
Millorar la senyalització turística i informativa del centre, tant per a vianants com per a vehicles. 25.000 € 128 vots 
Adequar i millorar la plaça Joan Tutau: pavimentar-la, traslladar-ne la font, renovar-ne l’arbrat i millorar-ne la 
il�luminació. 55.000 € 111 vots 

Millorar l’espai de les restes arqueològiques de la muralla de la plaça de les Patates. 5.000 € 81 vots 

Total 85.000 €  

   

Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 2. Plaça de l'Estació / Ronda Sud? Cost previst Vots 
Crear un camí verd (per a vianants i bicicletes) entre la plaça del Cementiri i la rotonda de la Ronda Sud amb 
la carretera d’El Far d’Empordà. 30.000 € 229 vots 

Adequar i millorar la plaça de l’Estació: pavimentar-ne l’entorn de la font, l’entorn dels jocs infantils, 
traslladar-ne la font i renovar-ne la jardineria i el mobiliari urbà. 65.000 € 205 vots 

Total 95.000 €  

   

Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 3. Cendrassos / Eixample? Cost previst Vots 
Habilitar un vial de vianants protegit al carrer Cabanes i al camí Vell de Vilatenim. I millorar-ne la il�luminació. 35.000 € 169 vots 

Millorar l’entorn de l’espai del monument a Lluís Companys. 45.000 € 89 vots 
Plaça de la Música: dotar la zona de jocs infantils amb dues cistelles de minibàsquet i dues taules de tenis 
taula antivandàliques. 10.000 € 59 vots 

Total 90.000 €  

   

Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 4. Av. Marignane / Serra Floreta / Horta Capallera? Cost previst Vots 
Parc de les Aigües: millorar la il�luminació, renovar el mobiliari del correcan i repintar la senyalització de tots 
els carrils bici de l’entorn. 10.000 € 167 vots 

Adequar l’esplanada d’aparcament del Castell de Sant Ferran. 20.000 € 142 vots 

Accés a Serra Floreta: adequar el vial d’incorporació a Serra Floreta des de l’avinguda Salvador Dalí i 
millorar la il�luminació del carrer paral�lel a l’avinguda. 20.000 € 68 vots 

Reduir el tamany de la vorera de la cruïlla del carrer Portlligat. 10.000 € 39 vots 

Parc infantil de la placeta entre els carrers Pení i Albera: adequar-ne l’accés, instal�lar-hi una font, millorar-ne 
el mobiliari urbà i els paviments. 40.000 € 36 vots 

Total 100.000 €  

   

Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 5. Oest? Cost previst Vots 
Realitzar actuacions per evitar els abocaments incívics a la riera Galligans. 30.000 € 115 vots 



Millorar la senyalització turística i informativa d’entrada i sortida de l’estació de l’AVE. 30.000 € 108 vots 
Arranjar la zona d’accés a l’Hospital: millorar i adequar l’accessibilitat de la cruïlla entre la ronda del Rector 
Arolas i l’avinguda Olímpia. 40.000 € 102 vots 

Total 100.000 €  

   

Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 6. Poble Nou / Turó Baix / Olivar Gran? Cost previst Vots 
Carrils bici de l’Olivar Gran: millorar la continuïtat entre els diferents carrils bici existents i adequar el ferm en 
els trams laterals del canal. 60.000 € 146 vots 

Asfaltar el tram de l’accés des de l’Olivar Gran cap a Vilafant. 5.000 € 129 vots 

Enjardinar el passeig del carrer Carles Fages de Climent. 30.000 € 40 vots 

Total 95.000 €  

   

Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 7. Creu de la Mà / Correus / Rally Sud Cost previst Vots 
Plaça de la Creu de la Mà: millorar-ne el paviment i l’accessibilitat, enjardinar-la i renovar el mobiliari urbà. 45.000 € 165 vots 

Jardins Enric Morera: millorar-ne l’accessibilitat i la il�luminació, pavimentar els camins i renovar els 
embornals, la jardineria i el mobiliari urbà. 45.000 € 165 vots 

Total 90.000 €  

   

Quins projectes de millora t'agradarien per la Zona 8. Marca de l'Ham / Vilatenim? Cost previst Vots 
Carrer Nou de Vilatenim: pavimentar el voral i asfaltar la calçada des del carrer de l’Església fins al carrer Pla 
del Marquès. 50.000 € 104 vots 

Carrer de les Granolles: reforçar la senyalització i executar una plataforma per pas de vianants. Executar 
esquena d’ase al camí Vell de Vilatenim. Adequar el pas entre els carrers Moragues i de la Closa Rasa. 40.000 € 77 vots 

Total 90.000 €  

      

Total 745.000 €  

 


