Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 11/01/2016
Identificació
Núm.: PLEJGL1/2016
Dia: 11/01/2016
Hora d’inici: 20:30
Hora de fi: 21.00
Lloc: Sala de plens
Caràcter: Extraordinària en primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MANLLEU
Regidora Senyora MÒNICA TAUSTE VIVO
Regidor Senyor PAU LLADÓ I REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHÍ I AGUSTÍ
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
Han excusat la seva assistència
Regidor Senyor XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA

A la Sala de plens de la casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió extraordinària en primera
convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
1. Convocatòria per la selección d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible i
integrat que serà copfinançat mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014 – 2020.
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Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada la
sessió, consistent en un terç dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1. Convocatòria per la selección d’estratègies de desenvolupament urbà sostenible i
integrat que serà copfinançat mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014 – 2020.
Vist el BOE número 275 del dimarts 17 de novembre de 2015, on es publica l’ordre
HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la que s’aproven las bases i la primera convocatòria per
la selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades
mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
Vist que l’equip de tècnics municipals han elaborat el document “EDUSI Palafrugell”, per optar a la
convocatòria per la selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, que
seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER, de creixement sostenible 2014-2020,
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 17 de novembre de 2015
Vist que els costos del projecte “EDUSI Palafrugell” són els següents:
TOTAL COST PROJECTE
SUBVENCIÓ FEDER

9.309.040,00 euros
4.654,520,00 euros

Vist l‘informe emès per l’Interventor Accidental de l’ajuntament, en data 30 de desembre de 2015.
Vist l‘informe emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Pla de Barris, Obres Públiques,
Serveis Municipals i medi ambient, a la sessió extraordinària celebrada el 7 de gener de 2016.
Acords:
Primer.- Aprovar l’estratègia EDUSI Palafrugell redactada per l’equip de tècnics municipals.
Segon.- Aprovar la sol·licitud d’ajuda presentada.
Tercer.- Aprovar el compromís d’habilitar els crèdits pressupostaris necessaris per l’execució del
projecte EDUSI Palafrugell, en el cas que ens sigui concedida l’ajuda sol·licitada.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que el termini que teníem per presentar la sol.licitud de
subvenció ha donat temps per treballar però no ha donat temps per fer un debat seriós, un debat
ampli, un debat participatiu amb tots els grups, malgrat això, el govern va fer una primera reunió
participativa al teatre, una segona a la Comissió Informativa d’Urbanisme, com pertoca, intentant
donar les màximes explicacions i intentar també rebre aquelles aportacions que es consideressin
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

oportunes. És veritat que és un projecte ambiciós, un projecte que implica demanar una subvenció
per valor de 4.600.000 euros, amb un projecte global de 9.309.000 euros, a set anys, per tant, fer
una proposta, pensem nosaltres ambiciosa, que a més a més implica afrontar el que pensem que
són els grans reptes que en aquest moment té Palafrugell, per fer un poble, òbviament, més actiu
econòmicament i socialment, i també més respectuós amb el seu patrimoni, tant natural com
paisatgístic.
Un document que jo voldria començar agraint la feina que ha fet la gent de la casa, les diferents
àrees que hi ha participat, i que ha estat coordinat o liderat tant per en Jordi font com per la Úrsula
Dorado, per tant, també el meu reconeixement a la feina feta, de totes les àrees, però
especialment a ells, perquè són els que segurament han dedicat més hores i són els que han
hagut de fer un document que avui espero tenir el suport ampli del plenari perquè a més a més,
entre demà i demà passat, com a màxim,s’ha de penjar a la plataforma per intentar estar dins dels
terminis que la pròpia convocatòria estipula.
Intentaré fer una petita explicació del procés que hem fet servir a l’hora de redactar aquest
projecte. El projecte obliga a fer una primera identificació de problemàtica, bàsicament amb alguns
nivells, això ens permet, després, identificar quin són els projectes que en aquest moment el
govern planteja, i aquesta identificació de deficiències o problemàtiques del municipi va en relació
al tema d’informació intel.ligent, la mobilitat, l’apartat energètic, ambiental, patrimonial, social i
d’accessibilitat, aquests són els eixos bàsicament més importants que després dóna resposta als
quatre eixos temàtics que la pròpia convocatòria estipula i sobre els quals nosaltres hem fet
aquesta proposta. S’ha fet, com he dit abans, una primera reunió informativa i participativa, que es
va fer al Teatre i després hem anat recollint moltes de les aportacions dels diferents espais que
s’han fet, diferents projectes que ha fet aquest Ajuntament de participació ciutadana, com per
exemple el Pla de mobilitat, el pla estratègic, moltes coses que tenim fetes, que el que hem hagut
de fer ha sigut agafar i fer un text refós perquè hi ha moltes dades que ens han fet un bon servei
per poder redactar aquest projecte, que són de propostes. Cal dir que una vegada s’aprovi, si ens
ho aproven, que això esperem i treballem per això, que aquests projectes caldrà que es
desenvolupin tots amb els seus projectes urbanístics concrets. Per tant el que portem aquí ara són
les línies d’actuació perquè una vegada aprovat el projecte global, serà quan caldrà fer la seva
redacció de projectes. Cal assenyalar també que la seva aprovació o és global o no ho és, no es
farà pas una aprovació parcial, la pròpia convocatòria no permet que els ens ho aprovin
parcialment per tant, o bé ens ho donen tot o bé ens quedarem sense res. I també cal dir que hi
ha alguns elements que ens han limitat a l’hora de poder fer la proposta. Per un costat la quantitat
econòmica que volíem arribar a invertir, hem sigut molt i molt curosos amb la questió de quina és
la nostra capacitat d’endeutament i d’inversions, i també quina és la capacitat màxima de recursos
ordinaris bàsicament de despesa ordinària per intentar no hipotecar o no condicionar que futurs
pressupostos, com que estem parlant de set anys, hi haguessin problemes per afrontar la despesa
corrent. Entenem que la proposta que es fa a set anys es pot assumir sense cap problema
d’estructura econòmica del propi ajuntament, i per tant, també això ens ha limitat el que era
l’import global i també perquè dins dels quatre grups temàtics que hi ha també hi ha una limitació a
nivell de tant per cent, per tant, s’ha de repartir en la línia dels diferents tants per cents que parla
cada un dels objectius, per tant, tampoc podíem dotar molt més un objectiu en comptes de l’altre,
perquè té limitació de percentatges.
Intentaré fer una primera lectura dels objectius temàtics. El primer objectiu que fa referència
bàsicament a les noves tecnologies, bàsicament informació i comunicació, es demana per un
import global de 891.000 euros. Aquí bàsicament hi entra el que és la qüestió de l’administració
electrònica, la fibra òptica i en tot cas també el tema d’enllumenat i aigua per d’alguna manera fer
una mica el control a nivell de sensors, en tot cas si després voleu concretar alguna partida ho
podem fer, però entenem, com que aquest document en principi el teniu, per no cansar massa en
la meva intervenció.
Un segon bloc temàtic amb un global del 29%, que fa referència a l’economia d’estalvi amb la
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qüestió energètica, fa referència també, amb un global de 2.654.000 euros. Aquí podríem dir com
a actuació a destacar l’anella de circumval·lació, carril bici, les millores en eficiència energètica en
diferents edificis municipals i també el que fa referència a punts de càrrega de vehicles elèctrics.
Un tercer objectiu temàtic que fa referència a medi ambient urbà i patrimoni, Puja 2.414.000 euros,
i com a elements més importants caldria l’actuació global de la riera de Vilaseca, la rehabilitació de
Can Genís, connexió Vies Verdes, camins de ronda i també un tema d’elements patrimonials, com
és Torre Can Mario, Torretes i Torre de Vilaseca, aquestes són les actuacions més importants.
I per últim, que jo crec que és l’element, tots són importants, però que ha sigut l’element que ha
detonat que el propi govern intentés acollir-se a aquesta convocatòria, que és la part d’inclusió
social, aquí hi ha 2.992.000 euros, pràcticament tres milions d’euros. Com a projecte més
important hi havia el tema del projecte de rehabilitació dels pisos Sant Martí, entenem que és una
actuació que s’ha de fer, entenem que és un espai que cal fer una actuació urbanística i també
social, i per tant d’alguna manera és una actuació que puja 1.900.000 euros, i també aquest
objectiu social també incorporem camins escolars i també projectes dels horts urbans i també
mediació i vivenda.
Aquests són en línies generals aquests quatre grups d’actuació amb aquest global que puja tot el
projecte 9.309.000 euros i la subvenció que es demana , com he dit abans, és de 4.554.000
euros, per tant, és ambiciós, segurament que podríem trobar elements i propostes alternatives,
però el govern entén que són propostes suficientment àmplies per si després cal, podem arribar a
tenir punts de debat per intentar encabir aquelles propostes que l’oposició ens faci. Aquesta és la
voluntat del govern, que quan tinguem aprovat el projecte, caldrà obrir un debat, caldrà obrir un
debat per poder recollir aquestes millores però nosaltres entenem que en termes generals són
projectes que en aquest moment poden transformar substancialment el nostre municipi, el nostre
poble i que camini cap a ciutat. Aquest seria també un altre tema de discussió, si és poble, si és
ciutat.
- senyor Piferrer: Si abans em deixés fer una prèvia de trenta segons, només per dir que Esquerra
Republicana celebra avui que som més a prop de la independència i ha valgut la pena intentar-ho
fins al final, cridar a la responsabilitat, que no ens hem aixecat de la taula fins arribar a un acord,
un acord que enforteix el procés i eixampla la base social independentista. Un acord que permet
tirar endavant el mandat democràtic del 27 de setembre i de la declaració inicial d’independència
del 9 de novembre. Un acord que permet iniciar el procés constituent com a eina d’eixamplar la
base social i afavorir la independència per crear un país nou, net i més just, i un acord que permet
fer el primer govern independentista de la història.
Des d’Esquerra Republicana volem anar per feina, és per això que segint el prec del President,
formulat ahir en el discurs d’investidura, on demana a les institucions del país que es posessin a
treballar pel procés de fer realitat la República Catalana, afirmem que com a grup d’Esquerra en el
Ple, treballarem per tal que aquest ajuntament col.labori tot el que sigui possible en tot el procés.
Gràcies i anem al que ens tocava avui.
Vàrem manifestar-ho ja a la comissió, que enteníem la premura que hi ha hagut per poder
elaborar tot aquest pla i ens afegim a la felicitació que ha fet vostè als tècnics que n’han sigut
responsables, creiem que han fet una gran feina i amb pocs dies, molt estressant, per poder
arribar a les dates previstes amb tota la documentació a punt.
Malgrat això, creiem que abans dels tècnics hi hauria d’haver hagut una feina polític, que aquesta
feina política nosaltres som més crítics en el moment de valorar-la. Vostè parla que s’han fixat en
diferents projectes, en el projecte de mobilitat i en el pla estratègic, i no és la primera vegada que
nosaltres quan parlem d’aquests grans reptes de Palafrugell dels que vostè parlava, nosaltres
dèiem que faltava un veritable Pla de futur a Palafrugell. Creiem que amb una bona participació
ciutadana, no és que vostès, quan han governat, els processos de participació ciutadana hagin
sigut molt eixerits, la nostra valoració no és molt positiva amb la participació, han sigut bastant
enfangats i els projectes que han sortit, han sortit poc amables. Estic pensant en el Pla estratègic,
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on hi ha multitud i multitud de propostes i ens costa una mica poder saber on van. Estem parlant
sobretot d’aquests eixos temàtics, aquests eixos temàtics amb poques propostes, si hi hagués
hagut aquesta discussió prèvia, aquest estaria bé perquè és un projecte amb pocs eixos temàtics i
amb unes coses molt i molt concretes.
Només a títol d’exemple, en el Pla de mobilitat en parla dels carrils bici, però nosaltres, com pot
quedar Palafrugell amb els carrils bici?, quin és el futur de Palafrugell amb els carrils bici?, no som
conscients, igual ens equivoquem i com que no hi erem a la discussió del Pla de Mobilitat, però
nosaltres no tenim clar que s’hagi discutit aquí, amb la part política, de com ha de ser Palafrugell
amb carrils bici, és més en varem parlar a la comissió, estem parlant de fer més amable anar a
Calella amb carril bici, i estan parlant vostès com a equip de govern de poder-hi anar amb dos
carrils, ens avancem, quan encara no hi havia autopistes en tot el territori, Palafrugell va ser
capdavantera posant una autopista per anar fins a Calella, i ara no sabem si per poder fer més
amable el fet d’anar a Calella amb bicicleta, haurem de passar per l’autovia o per la carretera
vella.
Ens queda la discussió de la Cooperativa Sant Martí, un parèntesi, en els papers que presenten hi
posa Cooperativa San Martin, no sé si és un error de traducció, nosaltres creiem que la
Cooperativa, la paraula Cooperativa no sé fins a quin punt és definitòria, si més no crec que el
nom oficial és Sant Martí en català, no sé.
Ho hem pregunta en aquest Ple, allà parla de la xarxa de fibra òptica, les explicacions que se’ns
varen donar tampoc varen ser suficientment il·lustratives per saber com quedarà Palafrugell amb
aquesta xarxa òptica, no hi ha hagut el debat polític sobre que demanem a aquesta xarxa òptica
per Palafrugell.
També es parla, de convertir, en certa manera, l’smartcity de Palafrugell, tampoc hi ha sigut
aquest debat polític.
Nosaltres, aquesta manca de debat polític que hi ha hagut, aquesta manca de visió de futur, és el
que ens fa ser un pèl crítics amb aquest pla que presenten, i no votarem en contra, evidentment,
perquè seria tirar-nos pedres sobre el nostre teulat, votar en contra d’un projecte d’aquest tipus,
que beneficiarà, sigui com sigui Palafrugell, ens hem decantat per una abstenció, una abstenció
tranqui-la, o podríem dir-ne una abstenció bastant positiva, però degut sobretot a aquesta manca
de projecte polític, el nostre vot serà de l’abstenció.
Quan governava Esquerra també ens vàrem trobar en un cas semblant i la discussió també va ser
aquí, la crítica de les presses, que era el Pla Zapatero, i vostè ho recordarà senyor alcalde, que va
ser una cosa feta d’avui per demà i també es va fer amb presses, i entenem que com a equip de
govern ho han d’intentar aprofitar. Dir que en el cas que no ens fos concedit aquest pla FEDER i
l’equip de govern estigués disposat a tornar-lo a presentar en el següent any, dir que nosaltres
coma grup d’Esquerra, ens posarem a disposició de l’equip de govern, per intentar elaborar
aquests projectes amb la participació ciutadana necessària per poder fer un Palafrugell amb un
futur més visible.
- senyor alcalde: En primer lloc agrair el fet que s’abstinguin, però en qualsevol cas sí que faré
alguns matisos importants. No és el mateix aquest projecte que presentem ara amb el Pla
Zapatero, perquè en definitiva allò sí que va ser una convocatòria concreta i nosaltres el que
varem criticar en aquell moment no va ser el Pla en sí, sinó que gran part dels diners que es
rebien anaven tots cap una sola obra, que era el pàrquing del carrer Chopitea, que ho varem
criticar obertament. I sí que és veritat que això té molta més similitud al que va ser el Pla de Barris,
que el nostre grup, estant a l’oposició li va donar suport, també va ser un sistema similar, es va fer
una proposta d’actuacions, de quantificació, però no hi havia projecte al darrera. En aquell
moment, per exemple, quan es parlava del Parc de La Sauleda, no es parlava de com seria aquell
parc i sota quins conceptes, sinó bàsicament es va fer una petició d’un Pla de Barris i també
haguessim pogut criticar perquè es va agafar Sauleda i carrer Ample i no es va agafar altre espais
de Palafrugell, però nosaltres enteníem en aquell moment, que era bo per Palafrugell, que era bo
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afrontar el projecte, com també veiem que és bo afrontar el que ha de ser el canvi de la z ona dels
pisos Sant Martí, crec que és un tema que qualsevol govern, aquest o el que vingui, ho haurà
d’afrontar, i si és amb una ajuda important millor, perquè pel tipus de gent que viu allà, per una
qüestió evidentment social i econòmica, difícilment podrem fer que aquests veïns paguin gran part
del projecte, perquè sinó ens trobarem que el problema seria aquest. En aquell tema del Pla de
Barris, el meu grup, que estava en aquell moment a l’oposició va donar ple suport perquè
enteníem que era bo pel poble, i que en tot cas, després en el projecte vàrem poder fer les nostres
aportacions, perquè tot just, d’aquestes peticions que hi ha, d’algunes sí que tenim projecte fet
però la gran majoria, el 90% no hi ha projecte fet, caldrà fer-lo.
Quan vostè parla dels carrils bici, al Pla de Mobilitat hi ha una proposta de carril bici, però el
projecte del que vostè ha parlat, que és l’autovia o la carretera vella, es va posar com a exemple,
serà un tema que caldrà definir tots plegats, què fem a la carretera vella, què fem a l’autovia, és un
tema que el govern no té ni projecte fet ni ho tenim clar, fins i tot seria un d’aquells temes que
potser caldria fer un projecte de participació molt obert perquè el que fem a la carretera vella de
Calella, no només afecta a Calella, afecta també a la gent de Palafrugell, per tant jo crec que és
d’aquells temes que segur que caldrà fer un projecte de participació, per tant, aquí no hi ha la
concreció que fem en aquesta aportació, no invalida que vostès fessin un vot positiu, perquè si
ens ho donen, serà després quan podrem discutir i concretar les actuacions.
Vostè ho ha lligat amb un tema de participació. Jo sempre he dit que l’aposta per la participació ha
de ser una aposta clara i aquest govern ho ha fet. És veritat que en alguns casos els èxits no hi ha
sigut, però no depèn tant del que convoca sinó que a vegades la gent no està massa acostumada
que un govern demani l’opinió, o és que està acostumada la gent de Palafrugell a què fem una
consulta per l’aparcament dels Ametllers?, no hi estava acostumada a una consulta d’aquests
tipus. O és que estaria acostumada la gent, per exemple, si fem un pla d’idees o un concurs
d’idees per veure que fem a l’antic hospital?, segurament que ho haurem de fer, però caldrà que hi
hagi les condicions perquè la gent s’acostumi a què si fem processos de participació, que la gent
pot participar. I dir que aquest govern ha fet molts processos de participació, molts. Hem fet el Pla
de mobilitat, hem fet el Pla estratègic, hem fet el Pla de Joventut, hem fet el Pla d’equipaments
culturals, hem fet molts processos de participació, deixant a part la consulta dels Ametllers. Uns
han tingut més èxit i els altres no tant, però no per això deixarem de fer processos de participació
perquè crec que l’eina està en insistir en fer aquests processos, perquè la gent s’acostumi,
entengui que quan el govern vulgui prendre decisions importants els hi demana la seva opinió, a
vegades amb éxit i altres no tant. Fem processos d’informació i participació en el que fa referència
als pressupostos i cada any tenim un millor resultat, és veritat que encara ens falta molt per arribar
on volem, però cada any hi participa més gent, per tant, crec que malgrat que pot ser criticable, la
gent que hi participa, el nombre de gent, crec que el que no és criticable és la iniciativa, la voluntat
de voler buscar la participació. I vull recordar que si vostès, el seu grup, que va governar en
l’anterior mandat, m’agradaria que em digués un sol procés de participació que haguessin fet, un
sol. Jo crec que varen començar a fer, tot just molt incipient, la mobilitat, però ho varen deixar molt
incipient i ho varem acabar nosaltres, però no en vares fer cap més i n’hi hagués hagut un que
hauria estat molt interessant de fer, que és la rehabilitació del mercat global, tant de la carn com
del peix, hauria calgut fer, segurament, un procés important de participació i debat, i segurament
que s’hauria fet el mateix que s’ha fet fins ara, no dic pas que no, però en aquell moment no hi va
participar pràcticament ningú, fins i tot a vegades ni els propis operadors. Segurament que tots
fem un intents, però en aquest cas, aquest govern, fa una aposta clar, i és veritat que caldrà
millorar alguns elements.
Pel que fa a la fibra òptica, el que surt aquí, és per portar als espais municipals, que segurament
mentre estiguem executant així, l’activitat privada també ja segurament començarà a instal.lar fibra
òptica. Vostè demana com es farà, però tot això cal redactar-ho, aquí no hi ha el projecte redactat,
excepte Can Genís i excepte circumval.lació i alguna cosa més, no hi ha projectes redactats,
caldrà fer-los tots a continuació, per tant, hi ha molt de marge perquè vostès hi poguessin
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participar.
Malgrat això agraeixo el seu to i agraeixo l’abstenció. Jo confio que quan ens ho donin i
comencem a treballar projecte, després els puguem incorporar a aquests consens, perquè entenc
que són projectes en una línia d’actuació que difícilment podem anar en contra del que ha de ser
el model de poble. Perquè vostè ha dir que no veuen el futur del poble, el futur de Palafrugell, i jo
crec que no hi ha res que sigui incompatible amb invertir en noves tecnologies, amb invertir en
economia, en baixa contaminació, en medi ambient i en conciliació. En tot cas, vostès poden
qüestionar les actuacions, però com a quatre principis clars de model de poble, aquests crec que
no són discutibles, pot ser discutible una actuació concreta, però jo crec que el model de poble,
queda força clar quines són les nostres prioritats.
I vostè ha dit que agraïm la feina als tècnics, clar que hi ha hagut prèviament una decisió política,
quan els tècnics comencen a treballar, nosaltres els hi diem quins són els paràmetre que volem
treballar i quines són les eines que volem posar a sobre la taula. El fet que el govern finalment
decideixi, o el projecte reculli en què invertir, això no és una decisió dels tècnics, és una decisió
política. Nosaltres el que fem, tot just quan arriba la convocatòria, fem una reunió per veure quins
són els projectes que volem prioritzar com a govern, fem un debat, parlem amb les àrees i una
vegada tenim definits els projectes és quan parlem amb els tècnics a veure com ho veuen, però
l’encàrrec sobre cap on ha d’anar el projecte, és polític, òbviament que hi ha una discussió política
prèvia, perquè sinó, difícilment els tècnics podrien arribar a fer el projecte que els hi hem demanat.
Per tant, hi ha un debat previ polític, hi ha un debat clar, i el que sí que és veritat que per la
premura de la convocatòria no hi ha hagut un debat intens, obert, amb tot el consistori, això ho he
dit jo abans, és veritat això, però jo crec que això es pot subsanar tranquil·lament amb la redacció
del projecte i quan haguem de redactar els diferents projectes que donen peu a aquesta
convocatòria.
- senyor Piferrer: Vostè posava la comparació del que aprovem avui amb el Pla de Barris, si
estiguéssim parlant d’un Pla de Barris semblant al que hi havia hagut, pels pisos Sant Martí,
gairebé segur que tindria el nostre vot favorable, això és molt més ampli que no pas el Pla de
Barris.
Respecte al projecte de participació, vostè mateix ho ha reconegut, ha coincidit amb nosaltres que
no han sigut gaire eixerits els que s’han fet, quan governàvem nosaltres, de fet, érem quatre i
érem minoria, només se’n va fer un, però sí que Palafrugell ha tingut uns processos de
participació, d’alta participació i amb un resultat molt escaient. N’hi recordaré dos, un era el
Palafrugell i futur, el senyor Rangel ens en podrà donar molta informació, i en el qual vostè, jo, i
algú altre hi varem participar, i el qual, la participació ciutadana va ser extraordinària. I l’altre era el
projecte de Ciutat Educadora, que crec recordar que varen ser gairebé cent persones les que hi
varen participar per poder-se elaborar tot el projecte, i amb un projecte amb cara i ulls. Només era
dir això, que nosaltres hem trobat a faltar que hi hagués hagut aquest procés de participació
ciutadana més el procés del plantejament polític, que entenem que no hi ha sigut per manca de
temps, i que aquesta és la principal raó que nosaltres fem aquesta abstenció ja li dic força positiva,
i és tant positiva que en el moment que s’hagin de desenvolupar alguns d’aquests punts en els
quals hi puguem participar, ho farem amb molt de gust.
- senyor alcalde: Només per acabar, dir que vostè posava un exemple de participació que són molt
diferents. Quan en el seu moment es va fer el Palafrugell futur, que molts dels que som aquí hi
va`rem participar, en aquell moment sí que era evident que eren dels primers processos de
participació que es feien, molt oberts, però si sumem la gent que ha participat en els diferents
processos que hem fet nosaltres, perquè vostè em parla de cent persones en el projecte de Ciutat
Educadora, però per exemple en el que fem de pressupostos, el que fem entre escoles i el que
fem entre la gent que hi participa aquí a la Vila i la gent que hi participa a Plaça Nova, hem tingut
més de 350 aportacions, per tant, clar que segurament que són moments diferents, però, nosaltres
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hem fet processos en els que hi ha participat gent. Al principi ja he dit que m’agradaria que hi
participés molta més gent, clar que sí, però és que l’eina està en fer-ho sistemàticament, perquè si
veiem que un any una actuació de participació no funciona gaire bé i ho deixem de fer, finalment
trenquem amb l’hàbit de què realment s’ha de fer participació. Per tant, a risc, fins i tot de què hi
participi poca gent, és millor fer la participació. Al principi ja he reconegut que hi ha hagut alguns
processos que m’hauria agradat que hi participés més gent, és veritat, però si no ho haguessim fet
no hauria participat ningú, per tant, és obvi que aquesta és la línia a seguir.
I el que vostè em diu que en l’anterior mandat eren minoria, però vostès governaven i varen tenir
un any i mig d’alcaldia, per tant, jo li dic que en aquell mandat tampoc varen fer processos de
participació, i ja està, no dic res més, i amb això no dic que d’alguna manera vostès no tinguessin
la voluntat de fer-los, només dic que no es varen fer i aquest govern n’hem fet, millorables, però
n’hem fet. Per tant, jo agraeixo la seva abstenció, de totes maneres, si vostè agafés el Pla de
Barris de La Sauleda i el carrer Ample, veuria que quan es va aprovar aquest projecte del Pla de
Barris, la petició era molt similar, eren actuacions molt genèriques, no es concretava, no hi havia
bloc per bloc, pressupost per bloc, ascensors, no hi havia aquesta concreció, que després s’ha
hagut d’anar fent en aquest projecte. Recordo que en cada plenari sovint passem les subvencions
d’ICIO per fer les diferents façanes dels edificis, això no estava concretat ni quantificat
concretament, per tant és molt similar. Però en qualsevol cas, entenc la seva abstenció i jo desitjo
que quan ens ho donin, en els projectes concrets que haurem d’anar desenvolupament, poder
comptar amb el seu suport.
- senyor Piferrer: Només una qüestió perquè em tocava de prop. El procés de participació de
Ciutat Educadora, quan parlo de prop de cent persones, són cent persones que es varen trobar
tres vegades diferents en reunions de dues hores. No és una participació, va ser un procés de
participació i de discussió llarg, llarg, llarg, que es va poder escolar molt a la gent, molt més
semblant al que seria Palafrugell segle XXI. Jo li he posat aquest número de cent persones,
perquè hi estava implicat i coordinava una de les taules i ho sé, no va ser només donar l’opinió, va
ser seure allà, estar dues hores discutint, tornar-hi al cap de quinze dies i tornar a discutir dues
hores més, i tornar-hi al cap de quinze dies dues hores més. Jo crec que hem d’intentar recuperar,
en certa manera, aquests processos de participació perquè aquests sí que són processos en que
es fan grans aportacions.
També vaig participar en el Pla de desenvolupament, i allà va haver-hi una sola reunió i amb un
parell d’hores ho varem enllestir.
- senyor Fernandez: El Pla d’Educació el varem fer també quan governàvem nosaltres, i som
conscients del procés que es va fer, però similars a aquest i fins i tot més potents, n’hi ha hagut
d’altres, per exemple hem fet el procés de participació pel passeig de Llafranc, i en les tres
reunions que hem fet hi ha participat més de 600 persones. Són processos diferents però amb un
objectiu concret, que és que la gent pugui fer aportacions, però si parlem del Pla estratègic, hem
fet més de sis reunions sectorials del Pla Estratègic, entre gent de la casa i gent de fora, per tant,
cada procés té la seva connotació, però en qualsevol cas, el que jo vull deixar molt clar és que
aquest govern aposta clarament per la participació, i l que li demanaria a vostè és que quan
muntem un procés ens ajudin també a fer la màxima convocatòria de gent, perquè és important no
només que participin els polítics sinó també, sobretot la ciutadania.

.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernàndez, Rocas, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i Palacios
(PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU) i el senyor Genover
(Entesa), total dotze vots a favor.
Abstencions: Els senyors Piferrer, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i Tauste (ERC), total
cinc abstencions.
Vots en contra: Cap.
.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou del vespre. En dono
fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia XXX.
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