ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE
PALAFRUGELL DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2012
Es reuneix el Consell econòmic i social de Palafrugell, a la Sala d’ates del Teatre
Municipal de Palafrugell, essent les 20:08 h. amb un quòrum suficient i amb la
presència de:
-

Sr. Juli Fernández, com a president del Consell i alcalde de Palafrugell,
Sr. Enric Cruz, com a vicepresident del Consell
Sra. Laura Galiana
Sr. Xavier Rodrigo
Sr. Màrius Lladó
Sr. Guillem Genover
Sr. Eduard Guerra
Sr. Frederic Prats
Sra. Maria Llüisa Capellà
Sra. Marissa Grassot
Sr. Ernest Roglans
Sr. Josep Sabrià
Sr. Santi Rueda
Sr. Xavier Domínguez
Sr. Albert Millán
Sr. Eduard Romero
Sr. Joan Paguina
Sr. Francesc Vaqué

Excusen la seva assistència el Sr. Jordi Grau i el sr. Albert Gómez
Ordre del dia:
1.- Pla de Mobilitat urbana.
2.- Ordenances i pressupostos
3.- Pla estratègic de Desenvolupament i cohesió social.
El sr. Fernández fa una breu introducció i presentació als assistents i dóna la paraula
al sr. Santi Rueda, responsable tècnic de l’elaboració del pla de mobilitat urbana i a la
sra. Sílvia Esteva, tècnica en participació i responsable del procés d’elaboració del
document, procés participatiu i aprovació definitiva.
Mitjançant el suport d’un document amb powerpoint, esbossen les principals línies de
treball que configuren aquest document, ja iniciat per l’antic equip de govern. En el link
que donem a continuació hi podrem trobar el document sencer:
http://www.consensus.cat/palafrugell/index.php?option=com_espais&id=515&Itemid=515

Així mateix, adjunt a l’acta hi podrem trobar un resum de tot el projecte.
Preguntes i qüestions al respecte del pla de mobilitat:

El sr. Francesc Vaqué, demana flexibilitat en la prestació del servei de grua, demana
que es retirin només els vehicles imprescindibles i que impedeixin el funcionament
correcte de la circulació. Canviant de tema, considera que el pàrquing de la plaça
Priorat Sta. Anna s’ha de mantenir.
El sr. Sabrià, expressa que ell està a favor de la pacificació del centre de Palafrugell,
que no comparteix l’opinió del sr. Vaqué amb el priorat Sta. Anna, i que Palafrugell ja
disposa d’un pulmó molt gran d’aparcament al centre com és el Casal, on ell hi ha
aparcat de forma gratuïta tot l’estiu.
El sr. Fenández explica que és un dels pocs temes que no s’ha trobat un consens
polític, el de la plaça priorat sta. Anna. En relació a la grup, el sr. Fernández explica
que la grua no ha retirat ni el 20% dels vehicles sancionat. De totes maneres, que
aquest tema no és objecte de debat en el pla de mobilitat.
El sr. Albert Millán, demana que s’hauria de tenir present que les obres realitzades a la
via pública tenen un fort impacte en la mobilitat, i que l’administració pública hauria de
ser més sensible a l’eficiència dels timings, en procurar una millor coordinació dels
diferents professionals per reduir al màxim aquestes afectacions a la via. Així mateix,
comenta que hi ha una falta de coordinació en les autoritzacions de talls de carrer en
la via pública.
El sr. Fernández està en d’acord amb les dues apreciacions, comenta que és
necessari millorar-ho i així ho farà saber.
El sr. Domínguez veu amb preocupació els grans fluxes de vehicles privats que
accedeixen als centres d’ensenyament, entén que s’hauria de potenciar o incentivar
l’accés amb mitjans més sostenibles com la bicicleta, potenciar-ne els itineraris.
El sr. Rueda comenta les actuacions previstes al respecte amb itineraris d’anada i
tornada als equipaments públics.
El sr. Eduard Romero comenta que a l’Avgda. Espanya s’hi haurien d’adequar carrils
bicis o espais reservat a la bicicleta, considera que és una via molt perillosa i molt
important per accedir a la via verda i a l’autovia de Calella i Llafranc. El sr. Fernández
en pren nota.
El sr. Xavier Rodrigo demana com queda la situació del C/ Clavé, se li contesta que hi
ha diferents opcions previstes, però una de les més factibles és la possibilitat de dues
direccions fins a l’alçada del pàrquing, però en cap cas en tot el carrer.
El sr. Paguina veu amb preocupació la circulació de bicicletes a les voreres de la vila,
considera que generen molts possibles accidents als peatons, sobretot en carrers com
c/Pompeu Fabra, C/ Ample, C/Torres Jonama i C/ Sant Sebastià. El sr. Rueda li
comenta que s’estan fent controls en relació aquest tema i que fa més de 30 anys que
a les escoles es realitzen cursos d’educació viària per a la conscienciació d’aquesta
problemàtica. La sra. Galiana creu que també és necessària una millor senyalització
de la prohibició de la circulació de bicicletes per la vorera.
2.- Ordenances i pressupostos
El sr. Fernández explica en quin es troben les ordenances, tenen per objectiu aprovarles el mes d’Octubre, explica les gran línies mestres i explica que com a gran novetat
restarà en informació pública el nivell d’execució del pressupost 2012 i les previsions
pressupostàries pel 2013.

En el document adjunt hi podeu trobar la previsió pressupostària de despeses pel
2013, aquest document no té en compte el pressupost d’inversions que encara resta
pendent de concreció, i conseqüentment com es finançarant aquestes inversions.
Preguntes i qüestions al respecte d’aquest punt:
El sr. Sabrià, pregunta sobre la previsió d’ingressos de 2012, si s’està complint. El sr.
Fernández afirma que sí, tot i que algunes fonts d’ingressos han evolucionat diferent,
també s’han compensat per altres que han respost més positivament. El sr.
Fernández explica que l’Ajuntament de Palafrugell està una bona situació
d’endeutament, que no arriba al 30% endeutament, i situació molt millor a altres
municipis de l’entorn pròxim i amb situacions socials i demogràfiques similars. La
màxima preocupació actual són les tensions de tresoreria causades principalment pel
no compliment d’altres administracions supralocals a l’hora complir amb les
transferències pactaces, aquest deute d’altres administracions puja aproximadament a
5 milions d’€.
En relació al pressupost de despesa el sr. Millán demana, donat l’esforç pressupostari
realitzat per l’Ajuntament de Palafrugell en la residència geriàtrica, si el ciutadà de
Palafrugell gaudeix d’alguna preferència o prioritat. El sr. Fernández explica que
Palafrugell disposa de places per conveni i places pròpies, però que el tractament de
les persones que hi accedeixen és totalment objectiu.
El. Sr. Domínguez pregunta quina és la política de l’Ajuntmanet en relació a l’accés del
finançament per afrontar les inversions. El sr. Fernández preveu que si les
circumstàncies són bones, l’Ajuntament invertirà aquest 2012 uns 3 milions €, però que
la xifra final dependrà de les facilitats d’accés al crèdit, que podria ser de 1,7 milions €.
El sr. Fernández recalca que donades les circumstàncies, aquest nivell d’inversió per
un municipi com Palafrugell es pot considerar important.

3.- Pla estratègic de Desenvolupament i cohesió social
El sr. Josep Masgrau, tècnic responsable de la coordinació del pla, explica l’estat del
procés de participació ciutadana, comenta que de moment estan molt satisfets del
nivell d’implicació. Les persones presents a la reunió en la seva gran majoria ja
estaven al cas, d’aquest document i el seu contingut, i el sr Masgrau va passar explicar
les dades estadístiques de participació en el procés.
S’adjunta el link amb tota la informació del procés participatiu.
http://participa.palafrugell.cat/

S’acaba la reunió a les 21:30 h. En dono fe.

