PROGRAMA DE GOVERN 2017-2019
El programa de govern (2017-2019) l’hem concretat en 50 punts que són
representatius del model de poble que volem desenvolupar els propers
anys. De fet, aquesta planificació abasta més enllà dels dos anys de mandat
actual, ja que està circumscrita i té lògica de continuïtat dins un projecte
global a 6 anys.
Tot plegat amb una finalitat clara, la de situar les entitats i les persones en
l’epicentre de la política municipal, amb especial atenció als serveis més
bàsics de l’Ajuntament. Volem desenvolupar un municipi amable, pensat
per a què la gent s’hi senti bé. La sostenibilitat ha de ser un altre dels trets
característics de la nostra vila, que s’ha de veure traduïda en tres aspectes
fonamentals: la millora en el tractament (i reducció) dels residus, la
implantació d’un model de mobilitat quotidiana capaç d’oferir alternatives a
la utilització del vehicle privat motoritzat (cotxe), i el zel en la protecció del
nostre entorn natural i paisatgístic.
Palafrugell ha de ser un municipi dotat dels serveis d’una ciutat però alhora
ha de mantenir el caliu i el caràcter de poble: orgullós del seu passat, de la
seva identitat i de les seves tradicions. Aquesta aposta és totalment
compatible amb un model convivencial basat en la diversitat, el respecte i la
tolerància, i en el que la cultura continuarà essent un element troncal i
cohesionador.
En l’apartat econòmic, els turisme i els serveis en general representen,
actualment, els principals motors econòmics de la nostra vila. Els nostres
objectius més immediats, passen per a materialitzar el nou pla d’acció
comercial (que ha de servir per dinamitzar i dotar d’un nou full de ruta
aquest sector), la implementació d’una bateria de propostes encaminades a
la millora, ocupació i desenvolupament dels nostres sectors d’activitat
econòmica (polígons industrials), i el suport a la nostra indústria surera des
dels principals organismes catalans (Institut Català del Suro, Retecork, etc.),
molts dels quals tenen la seu a Palafrugell.
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ESPORTS
1)

Fer un Pla d’Usos de totes les instal·lacions esportives municipals,
cercant l’equilibri entre entitats i socis.

2)

Redactar i executar un pla de manteniment dels equipaments
esportius municipals.

3)

Establir un criteri per a les subvencions als clubs i les entitats
esportives. Redactar unes bases que objectivin el seu repartiment.

4)

Millorar els vestidors i l’aparcament del camp de Gregal. Establir un
espai dins el recinte per aparcar-hi bicicletes.

JOVENTUT
5)

Renovar i adequar la manera de comunicar-se amb els joves per tal
de facilitar l’intercanvi d’informació a través de xarxes socials,
pàgina web, app, Whatsapp...

6)

Millorar els espais destinats als joves adaptant-los a llurs
necessitats. Can Genís (com a centre cívic), Els Ametllers (com
espai de concerts, oci i seu de l’Espai Jove), la pista annexa del
Pavelló (per a esdeveniments de gran format), etc.

7)

Potenciar el Consell dels Joves com a òrgan estable de comunicació
entre els joves i l’Administració per tal que hi puguin dir la seva en la
confecció del Palafrugell del present i del futur. Donar una resposta
a les seves propostes i necessitats.

FESTES
8)

Facilitar molt més les tasques d’entitats, clubs, associacions veïnals,
etc., que vulguin crear esdeveniments i acompanyar-les en tot el
possible per garantir la continuïtat de llurs activitats. Posar a la seva
disposició un telèfon i un correu electrònic d’atenció personalitzada.
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9)

Festes de Primavera: Acabar de dotar-les amb els recursos
necessaris, econòmics i humans, perquè recuperin el dinamisme i la
importància que es mereixen.

10) Recuperar la Festa petita de Sant Martí, com a festa dels nens i
nenes i de les entitats, i la Revetlla de Sant Joan.

CULTURA
11) Recuperar Els Pastorets i potenciar el teatre amateur de grups de
Palafrugell.
12) Construir la segona fase de l’edifici de L’Energia. Consensuar amb el
Conservatori / Escola de Música i les diferents entitats musicals
del municipi el seu ús.
13) Adequar l’antiga Escola d’Arts i Oficis per a l’ús de les entitats,
especialment l’Aula de Teatre, com un espai dedicat a les arts
plàstiques i escèniques, on totes les entitats que ho requereixin
puguin tenir-hi accés i exercir-hi les seves respectives activitats.
14) Redactar un Pla d’acció cultural que serveixi per:
a) Revisar i aprofundir en les principals propostes del Pla
d’equipaments culturals i del Pla Estratègic per al
desenvolupament econòmic i la cohesió social.
b) Encarar els principals reptes de futur.
c) Formular noves propostes que s’adaptin a les necessitats
culturals actuals de la Vila.
15) Crear el Consell de Cultura com un espai de participació,
assessorament i debat. Definir els seus objectius i funcions com una
part del treball del Pla d’acció cultural.
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EDUCACIÓ
16) Revisar el Pla Educatiu de Ciutat, actualitzant-lo i posant calendari
a les noves actuacions.
17) Recuperar els Consells Escolars Municipals com a òrgans
d’assessorament i participació de la comunitat educativa de
Palafrugell.

COMUNICACIÓ
18) Donar un nou impuls a Ràdio Palafrugell, dotant-la dels mitjans
necessaris, perquè esdevingui el mitjà local independent de referència.
19) Crear l’Àrea de Comunicació que serà l’encarregada de donar
suport i coordinar, de manera transversal, la informació entre les
diferents àrees de l’Ajuntament i els vilatans.
20) Reorientar i repensar totes les publicacions vinculades a l’IMCP
(Quaderns de Palafrugell, Can Bech...).

PROMOCIÓ ECONÒMICA
21) Dinamitzar el mercat dels diumenges a partir de la implantació de
mercats sectorials diferents cada setmana que seran oberts a la
participació dels comerços locals. Quan sigui possible, fer-ne un
estudi que permeti abordar de manera integral la seva millora.
22) Potenciar els productes de proximitat del mercat diari amb cartells
i altres mitjans informatius. Realitzar campanyes específiques
vinculades a aquests productes i a la qualitat del mercat.
23) Realitzar millores en el manteniment de les instal·lacions dels
mercats del peix (finestres i envans de les parades) i de la carn
(cancell i porta d’accés, paviment i desguassos), etc.
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24) Executar les propostes nascudes del Pla d’acció comercial, que
s’està portant a terme actualment amb la participació del sector
privat.
25) Realitzar un pla de dinamització dels sectors d’activitat
econòmica (polígons industrials) del municipi. Actualment ja es
disposa d’una nova pàgina web pensada per a inversors, nous
emprenedors i empreses que facilitarà la seva sortida al mercat.

OBRA PÚBLICA
26) Confeccionar i executar un Pla director de sanejament que
resolgui de manera definitiva els problemes estructurals relacionats
amb el clavegueram de Tamariu, prioritzant els punts especialment
afectats per aquesta problemàtica com és el cas del passeig.
27) Ampliar el pavelló de patinatge per tal de donar cobertura a les
necessitats actuals.
28) Redactar el projecte de l’antic Hospital.

URBANISME I ESPAI PÚBLIC
29) Avançar en la implantació dels carrils bici d’acord amb el Pla de
Mobilitat Urbana i la nova proposta d’itinerari de la ruta Pirinexus i
de connexió amb la Via Verda del Tren Petit. Crear un punt bici a la
zona centre.
30) Executar nous trams de Via Verda com són el cas de la Carretera
Vella i de la carretera de Tamariu (des del Bruguerol fins al
trencant de cala Pedrosa).
31) Construir un parc tancat com a zona lúdica i d’esbarjo pensada per
als gossos.
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32) Crear una zona lúdica i de descans a les Arenes, vinculat als horts
urbans i a la Via Verda.
33) Redactar el projecte del nou parc urbà de Palafrugell.

NUCLIS I BARRIS
34) Crear partides específiques, en l’apartat d’inversions, destinades a
cadascun dels barris i dels nuclis històrics.
35) Dotar cadascun dels barris del seu parc i millorar els actuals.
36) Dinamitzar els locals socials.

MEDI AMBIENT
37) Impulsar un pla de xoc de neteja a tot el municipi a fi de corregir la
mala imatge dels darrers temps. Alhora, iniciarem una campanya de
conscienciació ciutadana i un pla de vigilància i sanció.
38) Establir punts verds per apropar l’accés a la deixalleria.

RÈGIM INTERIOR
39) Potenciar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) com a finestreta única,
a fi de concentrar, cada vegada més, totes les gestions
administratives en un sol punt.
40) Facilitar i agilitar els tràmits burocràtics del dia a dia i millorar els
aspectes comunicatius amb el ciutadà.

MEDIACIÓ I CIVISME
41) Ampliar els recursos en la mediació comunitària, interpersonal i
hipotecària.
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42) Implantar un programa de mesures restauratives en sintonia amb la
revisió de l’ordenança de civisme i convivència.
43) Ampliar la plantilla i les funcions dels agents cívics.
44) Fer una campanya de control i prevenció de la no-recollida dels
excrements dels animals domèstics en l’espai públic.

GENT GRAN
45) Desenvolupar un conveni amb professionals del transport col·lectiu
per tal de facilitar la mobilitat de la gent gran.
46) Habilitar un espai adequat perquè la gent gran pugui desenvolupar
les seves activitats.
47) Vetllar pel benestar integral de residents i usuaris del geriàtric. Fent
possible, per exemple, que les activitats lúdiques i culturals del
mateix centre incloguin també els caps de setmana.

COOPERACIÓ
48) Aprofundir en la idea sorgida en la darrera taula de cooperació de
fer un dinar o mostra de gastronomia d’arreu del món on les
entitats solidàries es donin a conèixer.
49) Destinar, de manera progressiva els propers anys, més recursos a
polítiques de cooperació fins assolir la xifra del 0,7% del
pressupost municipal.

CATALUNYA
50) Un Ajuntament independentista: estarem al costat de les nostres
institucions, en tot allò que sigui necessari, per fer possible que
Catalunya esdevingui un nou Estat.

