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P

resentació

El mes de novembre de 2011, l'alcalde de Palafrugell encarrega la redacció del Pla
Estratègic pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, amb l'objectiu d'establir les
línies estratègiques d'actuació que permetin afrontar amb garanties el futur de Palafrugell i
que culmini en un pacte amb tots els agents implicats.
El Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social 2013-2018 va ser
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 24 de setembre de 2013.
El Pla concreta set eixos d'actuació fruit de la diagnosi i que englobaran el conjunt de les 298
actuacions a executar entre 2013 i 2018. Els eixos es concreten de la següent forma:

Eix 1.- La diversitat econòmica, un repte de futur
Eix 2.- Inclusió Social
Eix 3.- Educació, formació i civisme
Eix 4.- Cultura
Eix 5.- Paisatge divers i de qualitat
Eix 6.- El nostre model turístic
Eix 7.- L’Ajuntament, eina de la ciutadania

El Pla per al Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social 2013-2018 és un document viu,
que s’ha de seguir, revisar i fins i tot modificar en funció dels canvis que puguin haver-hi tant
en escenaris econòmics, legislatius i socials dins del seu període de vigència.
Arribats a la meitat del Pla, el 2016 s’ha portat a terme el procés de revisió del pla. Aquesta
revisió s’ha realitzat en diferents reunions presencials amb personal tècnic, regidors i
regidores, personal de l’Ajuntament i amb ciutadania.
El document s’ha d’entendre com un full de ruta fet des de l’òptica del coneixement i de
l’experiència dels tècnics municipals i la visió de les diferents formacions polítiques que hi
han participat, sense perdre de vista les aportacions que ha fet la ciutadania, que és al final
a qui s’adreça el Pla.

Palafrugell, gener 2017
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F

itxa tècnica

Procés: Procés de revisió del Pla Estratègic de Desenvolupament
Econòmic i Cohesió Social

Promou el procés: Juli Fernández, alcalde de Palafrugell
Responsable Tècnic: Josep Masgrau
Equip de Participació: Sílvia Esteva i Lídia González
Agents Involucrats:
Ciutadania de Palafrugell
Entitats i Associacions
Grups Polítics Municipals
Caps d’àrea i Tècnics de l’Ajuntament de Palafrugell

Dates: febrer 2016 – gener 2017
Eines utilitzades:
Reunions de treball amb metodologia col·laborativa i participativa.
Reunions participatives amb ciutadania i entitats.
Xarxes socials (twitter i facebook)
Web

Nombre de participants presencials:
23 tècnics, 17 polítics i 67 persones a les reunions presencials de
participació ciutadana.

Suport tècnic:
Institut Municipal de Comunicació (Àlex Cebollero i Narcís Mir)
Administració Electrònica (Jordi Bruguera i Martí Reig)
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1.

Encàrrec

L’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, liderant l’equip,
encarrega el novembre de 2011 a Josep Masgrau la coordinació
de la redacció del Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic
i la Cohesió Social 2013-2018, amb l’objectiu d’establir les línies
estratègiques d’actuació que permetin afrontar amb garanties el
futur de Palafrugell i que culmini en un pacte amb de tots els
agents implicats.
Per donar suport en el procés de redacció del pla en mètodes
participatius, així com la seva documentació, es va considerar
oportú la incorporació de l’equip de participació de l’Ajuntament.
El Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió
Social 2013-2018 va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió de 24 de setembre de 2013.
L’any 2016 es va considerar adient portar a terme una revisió del
pla que s’ha portat a terme al llarg de l’any.

REUNIONS
TÈCNIQUES

EN QUINES DATES
HO HEM FET?
QUE HEM
FET?

QUI HA ASSISTIT?

QUINS DOCUMENTS
S’HAN
ELABORAT?
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REUNIONS
TÈCNICOPOLÍTIQUES

Coordinació de la
redacció del Pla
Josep Masgrau
gerent de l’IMEP

Suport per al disseny
de les reunions,
facilitació, comunicació
i elaboració de
documentació
Sílvia Esteva
Lídia González
Equip de Participació
Ciutadana de
l’Ajuntament

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PARTICIPACIÓ
PERSONAL
AJUNTAMENT

19-02-2016
01-04-2016
06-05-2016

15-09-2016
01-12-2016

13-10-2016
17-10-2016

14-10-2016

Revisió de les
actuacions

Validació de les
actuacions

Priorització
de les
actuacions

Priorització
de les
actuacions

Tècnics

Tècnics
Polítics

Ciutadania
Associacions

Personal de
l’Ajuntament

Document
revisions
actuacions

Document final
revisió

Document
priorització
actuacions
eixos
1, 2,3,4,5 i 6

Document
priorització
actuacions
eix 7
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2.

Desenvolupament la revisió

2.1 Reunions tècniques
L’objectiu de les reunions tècniques ha estat la revisió de totes les actuacions que quedaven
per executar dintre del període 2016-2018 atenent als següents criteris:
a. Actuacions que s’havien d’eliminar per quedar obsoletes.
b. Actuacions que s’havien de reformular en el seu redactat, en la temporalitat o
en les àrees responsables.
c. Actuacions de nova creació.
Aquesta feina s’ha realitzat en 3 reunions:
• Primera reunió tècnica. 19 de febrer de 2016
• Segona reunió tècnica. 1 d’abril de 2016
• Tercera reunió tècnica. 6 de maig de 2016

2.2 Reunions tècnico-polítiques
L’objectiu d’aquestes reunions ha estat la validació per part dels polítics, amb l’assistència
tècnica dels caps d’àrea i tècnics de l’Ajuntament, de les actuacions a realitzar pel període
2016-2018.
Les reunions es van realitzar:
• Primera revisió tècnico-política. 15 de setembre de 2016
• Segona revisió tècnico-política. 1 de desembre 2016. En aquesta reunió es va
finalitzar la revisió de les actuacions del Pla i la revisió de l’aportació ciutadana
atenent als següents criteris:
a. Valoració de si calia eliminar alguna actuació més
b. Valoració si calia afegir alguna actuació de les proposades per la ciutadania
c. Si no s’havien afegit les actuacions proposades per la ciutadania o bé no
s’eliminaven les actuacions que la ciutadania havia propossat eliminar,
argumentar el perquè.

2.3 Participació personal de l’Ajuntament
L’objectiu d’aquesta reunió amb el personal de l’Ajuntament va ser la priorització de les
actuacions relatives a l’eix 7 L’Ajuntament, eina de la ciutadania.
Aquesta reunió va tenir lloc el 14 d’octubre de 2016 i van participar un total de 24 persones.

gener 2017

Ajuntament de Palafrugell

Pla de Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social 2013-2018

2.4 Participació Ciutadana
L’objectiu d’aquestes reunions va ser la participació ciutadana d’associacions i ciutadania per
tal de prioritzar les actuacions atenent als següents criteris:
•
•
•
•

quines actuacions eren prioritàries
quines eren importants però no urgents
quines no calien que figuressin al pla
què hi faltava

Les reunions es van realitzar al Museu del Suro i van tenir lloc els dies:
• 13 d’octubre de 2016. Es van prioritzar les actuacions dels següents eixos:
o Eix 1. La diversitat econòmica, un repte de futur
o Eix 5. Paisatge divers i de qualitat
o Eix 6. El nostre model turístic
• 20 d’octubre de 2016. Es van prioritzar les actuacions dels següents eixos:
o Eix 2. Inclusió social
o Eix 3. Educació, formació i civisme
o Eix 4. Cultura
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