Pla estratègic de desenvolupament
econòmic i cohesió social
Idees ciutadania

EIX 1: DIVERSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
1.1.
‐
‐
‐
‐
‐

PROMOCIÓ COMERCIAL
Impulsar l’augment de l’oferta comercial
Atraure grans franquícies (roba i alimentació)
Ampliar horaris comercials (més disponibilitat pels consumidors)
Fer més accessible la zona comercial (pàrquing, indicadors per arribar i
accedir-hi amb cotxe)
Dur a terme més actes de dinamització (per augmentar el consum i l’ambient)

1.2.
‐

DINAMITZACIÓ INDUSTRIAL
Potenciar la industria surera (i auxiliar)

1.3.
‐
‐
‐

EMPRESA I EMPRENEDORIA
Donar suport a les empreses
Donar ajudes i incentius fiscals
Potenciar l’associacionisme (accions amb altres agents econòmics i foment de
cooperatives)
Reduir / flexibilitzar tràmits per empreses i emprenedors/es

‐
1.4.

PREUS I CRISI
- Alts costos de vida (compra, consum, transport públic)

1.5.
‐

DINAMISME
Generar ambient i atraure més gents (atraure consumidors i visitants)

1.6.
‐
‐

DESENVOLUPAMENT LOCAL
Impulsar sectors en creixement (estratègics)
Potenciar el turisme sostenible i responsable (medi ambient i descans dels
veïns)
Aprofitar el polígon industrial (donar facilitats a nous negocis i noves
instal·lacions)
Promoure més campanyes de dinamització

‐
‐
1.7.
‐
‐
‐

OCUPACIÓ
Atraure empreses que creïn nous llocs de treball
Donar facilitats al treball autònom
Fomentar la inserció dels joves (al municipi o a l’estranger)

1.8.
‐

EMPRESES D’OCI
Atraure empreses d’oci nocturn i infantil

1.9.
‐

IMPULS SECTOR PRIMARI
Fomentar els productes de qualitat i proximitat

1.10.
‐
‐
‐

PROMOCIÓ TURÍSTICA
Impulsar el sector gastronòmic
Impulsar la desestacionalització
Promoure campanyes d’incentivació turística dirigides a nous públics (rus, xinès
i altres nacionals)
Desenvolupar una marca municipal com a eina de promoció

‐
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EIX 2: INCLUSIÓ SOCIAL
2.1.
‐
‐
‐
‐
2.2.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA
Promoure la transversalitat entre departaments municipals
Crear un centre amb l’objectiu de fomentar l’associacionisme i l’intercanvi entre
entitats
Crear un hotel d’entitats
Millorar els usos i serveis de Can Genís
FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA
Potenciar serveis i programes d’ajuda i coneixement mutu (voluntariat, banc del
temps,...)
Crear espais de trobada per gent gran
Fomentar espais de relació entre cultures
Potenciar espais per a persones amb discapacitat
Crear un espai d’autogestió per a joves de 14 a 18 anys
Potenciar espais de trobada, activitats i serveis per adolescents i joves
Realitzar activitats infantils fora de l’horari escolar

2.3.
‐
‐
‐
‐
‐

HABITATGE
Donar suport a les persones per a l’accés a l’habitatge
Donar suport a les famílies i persones per tal d’evitar la pèrdua d’habitatges
Incidir sobre els parcs d’habitatges tancats
Incidir sobre el canvi d’ús dels habitatges socials: de venda a lloguer
Incidir sobre els preus de lloguer i de compra dels habitatges

2.4.
‐
‐

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Promoure la informació i sensibilització del fet migratori
Donar formació als immigrants de la cultura autòctona i llengua catalana,
civisme, recursos, serveis
Fer un control de la immigració als espais públics
Disminuir les ajudes i recursos públics que es donen a immigrants en favor de
la població autòctona
Millorar la informació dels serveis socials cap a la ciutadania
Lluitar contra el racisme
Millorar els valors i aspectes de convivència entre persones
Potenciar els educadors i agents educatius al carrer
Evitar la influència religiosa de la mesquita sobre accions formatives

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2.5.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

SOCIOSANITARI
Minimitzar, amb ajudes i serveis públics, els efectes que la crisi econòmica té
per les famílies i persones
Millorar la informació i els serveis per a persones discapacitades
Millorar la informació i serveis per a gent gran i persones amb dependència
Potenciar els joves en tots els aspectes de la seva vida
Millorar el control de l’adjudicació d’ajuts socials
Efectes negatius de le retallades en l’accés als serveis públics
Incidir en el consum d’alcohol, tabac i drogues
Controlar el turisme sanitari
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EIX 3: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CIVISME
3.1.
-

CENTRES ESCOLARS I ENSENYAMENT
Fomentar la participació de les famílies a l’escola
Promoure un canvi d’horari (intensiu) a les escoles
Controlar que no recaiguin tots els temes a l’escola (educació sexual, hàbits,
etc.)
Concebre l’educació i l’escola com a bàsics i millorables (idiomes, edat d’inici,
no retallades, etc.)
Promoure que tots els nens/es vagin a l’escola

3.2.

CICLES FORMATIUS
‐ Promoure que hi hagi més cicles formatius
‐ Promoure la creació d’un cicle formatiu d’esports

3.3.

FORMACIÓ SUPERIOR
‐ Necessitat de proximitat i diversitat dels estudis superiors

3.4.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

FORMACIÓ D’ADULTS
Fomentar la formació en idiomes
Fomentar les classes de català
Promoure una oferta formativa orientada al treball
Promoure formació en noves tecnologies
Promoure la formació en habilitats domèstiques per fer front a la crisi
(bricolatge, etc.)
Promoure formació inicial bàsica per a totes les edats

3.5.

ORIENTACIÓ ESCOLAR I PROFESSIONAL
‐ Promoure una bona orientació personalitzada com a factor d’èxit

3.6.

BEQUES ESCOLARS I AJUTS
‐ Fomentar més beques escolars (material, activitats extraescolars, etc.)

3.7.

EL MAR I L’ENTORN COM A RECURS EDUCATIU
‐ Utilitzar el mar i l’entorn com a recurs educatiu

3.8.
‐
‐
‐
‐
3.9.

ESPORT INFANTIL
Promoure els jocs escolars
Bona valoració dels espais esportius
Bona valoració de l’activitat aquàtica
Invertir i creure més en educació i esport de base

CME
‐ Mantenir el Centre Municipal d’Educació com a eina integradora

3.10. CIVISME
‐ Tenir cura i responsabilitat en la tinença d’animals (excrement gossos,
abandonament, etc.)
‐ Controlar el vandalisme i el botellón
‐ Controlar l’incivisme de llençar deixalles i brossa al carrer
‐ Millorar, fomentar i regular l’ús de la bicicleta
‐ Promoure més zones prohibides per fumar
‐ Fomentar les normes de convivència bàsica (amb tallers formatius, campanyes
de sensibilització, sancions, etc.)
‐ Fomentar el compliment de les normes de circulació
‐ Controlar la venda d’alcohol a menors
‐ Fer compatible l’oci nocturn amb el descans dels veïns/es
3.11. EQUIPAMENTS
‐ Molt bona valoració dels equipaments esportius i demanda d’ampliació
‐ Creació d’espais lliures, lúdics i per fer esports
‐ Millora dels espais que tenen accés a wifi i equipaments tecnològics, tant lliures
com regulats
‐ Millora i ampliació dels instituts
‐ Bona valoració de les escoles i la biblioteca
3.12. COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA
‐ Millorar i facilitar la comunicació entre tots els agents locals, entitats, serveis
públics i privats del municipi
‐ Millorar la coordinació entre les escoles
‐ Millorar la coordinació entre les escoles i les entitats esportives
‐ Revisar el Pla de Ciutat Educadora
‐ Revisar la coordinació entre els agents que fan classes de català per adults
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Eix 4 Cultura

1.1 INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI
-

Prioritzar propostes i actuacions sobre el patrimoni palafrugellenc posant-lo
al primer pla de la política cultural

1.2. POLÍTIQUES CULTURALS
-

Revisar i planificar les polítiques culturals donant protagonisme als nostres
valors més clars: havanera, Pla, Cuixart, suro, etc
Revisar la programació perquè no hi hagi sectors exclosos: cultura popular
andalusa i cultura popular dels sectors immigrants
Revisar les polítiques públiques de la Biblioteca Pública pel que fa ús i
horaris
Revisar polítiques de preus per accedir als serveis culturals i de lleure

1.3. PROGRAMACIÓ
- Revisar la programació cultural, especialment des d’una perspectiva festiva
i de lleure: més festes, més possibilitats d’oci...
- Integrar més el territori i el paisatge en la programació cultural (rutes,
excursions, centres d’interpretació..)
1.4. CREACIÓ DE PRODUCTE
-

Potenciar noves iniciatives en l’àmbit artístic que poteciïn un major accés al
treball dels creadors: sala d’exposicions, visites a tallers ...
Aprofitar més els recursos nacionals i universals de la vila a partir de noves
estratègies: aprofundir en els nostres valors: Pla, Cuixart, suro, havaneres...

1.5. COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA
-

Major sinèrgia i col·laboració entre tots els agents culturals públics i privats
Necessitat d’una més gran coordinació entre l’IPEP i la resta d’agents
culturals (associacions, fundacions...)

1.6. EQUIPAMENTS
-

Necessitat de més equipaments per desenvolupar biblioteca, teatre,
museus i cinemes
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Eix 5 Paisatge divers i de qualitat
1.1 RESIDUS
-

Es constata que part de la població té pràctiques incíviques en relació a les
escombraries.
Millora en la ubicació i nombre de contenidors.
Millorar el reciclatge i en l’eficiència del servei de recollida i neteja.
Augment de la sensibilització respecte el reciclatge.
Molèsties causades per els contenidors propers al cafè del mercat..

1.2 EDUCACIÓ AMBIENTAL
-

Més informació a l’entorn dels residus (què se’n fa, on van a parar, informació
dels serveis de recollida i com separar la brossa...).
Més sensibilització per combatre les conductes incíviques tant al carrer com en
el medi natural (boscos, platges)

1.3 QUALITAT URBANA
-

Millora de l’estat de voreres i carrers
Demanda de més espais oberts, verds, amb arbres.
Demanda de més parcs i millora dels existents per donar resposta a diferents
usos i necessitats de diferents franges d’edat (parcs per a gent gran, nens més
petits, joves, skate)
Demanda d’increment del nivell d’il·luminació a la nit.
Demanda de més fonts (en carrer, parcs i espais esportius).
Demanda de lavabos públics.
Demanda de papereres.
Millorar la qualitat de l’espai urbà.
Supressió de barreres arquitectòniques.
Demanda de nous itineraris per ciclistes i vianants i adequació dels existents.
Potenciar l’activitat comercial per generar “ambient” en alguns llocs, per
exemple Plaça Can Mario, centre o La Fanga.

1.4 MOBILITAT
-

Millora general de la circulació
Millora dels accessos i sortides del nucli
Demanda de més carrils vici, segurs, i foment de l’ús de la bicicleta.
Demanda de més aparcaments (cèntrics, dissuassoris a l’extraradi)
Demanda de més itineraris peatonals segurs, amb intervenció en els
passos de vianants, eixamplament de voreres, i connexió peatonal entre
nuclis.
Demanda de facilitats d’aparcament per a residents i veïns de les platges
que es desplacen forçosament a la vila.
Demanda de transport públic.
Limitar la circulació de vehicles, pacificació del trànsit.
Més disciplina viària.
Millora de la senyalització.
Major respecte de les normes de circulació per part dels ciclistes.

1.5 ENTORN NATURAL
-

Interès per conservar el paisatge i patrimoni natural.
Neteja de boscos i prevenció incendis.
Evitar la tala d’arbres.
Es valora positivament tenir platja.
Major protecció del fons marí i disminució del nombre de boies
Valoritzar el patrimoni natural de Llafranc.
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Eix 6 EL NOSTRE MODEL TURÍSTIC

1.1. INFRAESTRUCTURES, SEGURETAT I SERVEIS PÚBLICS
-

Millorar les instal·lacions a les platges (dutxes, lavabos, enllumenat, wifi)
Convertir més carrers en peatonals
Allargar els serveis “d’estiu” en els mesos pròxims a la temporada

1.2. MODEL TURÍSTIC
-

Turisme sostenible
Millorar l’oferta infantil i joventut
Crear nous productes turístics: món del suro, gastronomia, noves rutes
Desestacionalització
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Eix 7 L’AJUNTAMENT, EINA DE LA CIUTADANIA
1.1. RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA
- Continuar amb la línia actual d’atenció ciutadana
- Millorar l’atenció ciutadana
1.2. GESTIÓ INTERNA
- Millorar la coordinació entre àrees
- Simplificar els tràmits
- Avaluar la feina que es realitza
1.3. NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ
- Ampliar la xarxa wifi municipal
- Agilitzar la comunicació amb l’ús de les noves tecnologies
1.4. SEGURETAT CIUTADANA
- Millorar la vigilància amb més presència policial
- Que hi hagi més policies
- Millorar la seguretat del trànsit per evitar accidents
- Policia més propera al ciutadà
- Millorar el civisme i la convivència
1.5. TRIBUTS
- Reduir espais de zona blava
- Reduir el cost de la zona blava
1.6.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
- Fer més comprensible la informació i la documentació municipal
- Oferir més informació del funcionament de l’ajuntament
- Oferir més informació utilitzant les noves tecnologies
- Ampliar i millorar el material promocional sobre el municipi
1.7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
- Incrementar la participació ciutadana.
- Revisar i consolidar la relació amb les associacions i entitats del municipi.
1.8. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
- Acordar políticament les grans línies d’actuació
- Donar continuïtat als projectes, més enllà de la durada d’un mandat.
- Mancomunar serveis.
1.9. QUEIXES
- Mala percepció dels polítics municipals
- Mala percepció dels treballadors públics
- Valoració negativa dels impostos.

