
ACORD D’ACCIÓ DE GOVERN  

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 2019-2023 
ERC, SGDP I JXCAT  

 
1. Neteja urbana i recollida d’escombraries 
1.1. Reordenar les àrees de Serveis i Medi Ambient, creant un servei exclusiu 

de neteja viària i recollida d’escombraries. 

1.2. Facilitar les ajudes per a la gestió de la recollida selectiva i millorar les 

inversions per a la recollida porta a porta. 

1.3. Augmentar el nombre de màquines netejadores municipals i dur a terme 

un pla de neteja en profunditat de carrers i espais públics que mantenen restes 

de brutícia que no es pot eliminar per mitjà de la neteja ordinària. 

 
2. Promoció econòmica 
2.1. Incrementar els ajuts per a la millora d’establiments comercials fins a 

80.000 € per tot el programa cada any, prioritzant els projectes innovadors i la 

modernització d’establiments. 

2.2 Organitzar campanyes per enfortir l’atracció dels diumenges com «l’hora 

del vermut» o el «menú del diumenge». 

2.3. Continuar col·laborant amb l’INS Baix Empordà en la formació de 

professionals de cuina i sala. 

2.4. Continuar potenciant l’atractiu de Palafrugell com a municipi turístic, 

comercial i de serveis de qualitat, amb un objectiu primordial: desestacionalitzar  

l’activitat d’aquests sectors. 

2.5. Fomentar l’adequació del sòl industrial disponible a la demanda de 

parcel·les de reduïdes dimensions per ajudar a la implantació d’empreses de 

serveis. 

2.6. Instal·lar la xarxa òptica a la zona industrial, ja sigui mitjançant la 

iniciativa privada o pública. 

2.7. Donar suport al sector surer local apostant pel suro com a producte de 

valor estratègic. 

2.8. Crear un bus llançadora que connecti el centre comercial amb Calella i Llafranc. 

 

3. Urbanisme, territori sostenible i medi ambient 



3.1. Desdoblar el vial de circumval·lació en el tram que va de la plaça Floreal a 

la rotonda de l’autovia en dos anys. 

3.2. Adequar la plaça del Priorat de Santa Anna com a plaça verda amb espai 

per donar sortida als serveis logístics de la zona. 

3.3. Planificar un pla d’asfaltatge dels carrers que prevegi com a mínim tres 

carrers anualment. 

3.4. Implementar el Pla director de la bicicleta i l’execució del carril bici fins a 

Llafranc i Calella. 

3.5. Crear noves places d’aparcament tant a la Vila com a les platges i millorar 

la senyalització per facilitar l’accés als diferents pàrquings públics i privats. 

3.6. Crear una bossa d’habitatge assequible mitjançant mesures amb ells pisos buits 
propietat des bancs i amb altres mitjans com la cooperativa de Sostre Cívic 

 

4. Atenció al ciutadà i participació ciutadana 
4.1. Reforçar la visualització de la figura del defensor del ciutadà, dotant-la de 

més reconeixement, capacitat i mitjans per poder exercir la seva funció. 

4.2. Crear, dins l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’atenció personalitzada per 

atendre aquelles persones amb dificultats amb els tràmits. 

4.3. Apostar pels pressupostos participatius dins els consells de participació de 

Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu. 

 

5. Educació 
5.1. Fer una aposta decidida pel projecte Educació 360, posant-hi tots els 

recursos necessaris. 

5.2. Crear activitat multiesportiva que ajudi al bon desenvolupament dels 

joves. 

5.3. Culminar la segona i tercera fases de l’Energia, que han de permetre 

reunir en un mateix espai tots els estudis musicals i disposar de l’auditori. 

 

6. Esports 
6.1. Construir la quarta pista coberta de Palafrugell, que serà una nova pista 

de patinatge. 

6.2. Adequar la pista annexa per a esports de pista. 

6.3. Reformar la instal·lació esportiva del camp de futbol d’El Gregal 

6.4. Construir la pista ciclista ja projectada a la zona industrial 

6.5. Augmentar la subvenció a les entitats esportives un 10% anual durant tot 

el mandat, seguint els criteris recentment aprovats. aprovats en el mandat 

anterior. 



6.6. Renovar la pista d’atletisme (tartan) de l’Estadi Municipal, així com altres 

parts de les instal·lacions que ho necessiten. 

 
7. Cultura 
7.1. Crear una sala d’exposicions municipal amb una programació estable, 

dedicada especialment a la promoció dels artistes locals. 

7.2. Crear una programació estable de caràcter trimestral o semestral al TMP. 

Cada mes hi haurà programada una activitat teatral i una altra de musical a la nostra  

programació cultural local. 

7.3. Donar suport a iniciatives a l’entorn del cant. 

7.4. Executar la darrera fase del Museu del Suro. Lligat amb això, impulsarem 

un pla estratègic de dinamització cultural centrat en el suro que ha de servir 

per posar en valor aquest actiu i convertir-lo en un potent reclam turístic i 

comercial. 

 

8. Benestar social, gent gran, salut i habitatge 
8.1. Incrementar el nombre de places de geriàtric i centre de dia. 

8.2. Augmentar els serveis d’atenció als estadants dels pisos dotacionals i a 

l’atenció domiciliària. 

8.3. Millorar l’atenció als residents i usuaris de dia de Palafrugell Gent Gran. 

8.4. Facilitar la mobilitat de la gent gran amb el servei de transport urbà porta 

a porta dins el municipi. 

 

9. Joventut 
9.1. Donar suport a les activitats a Can Genís en col·laboració amb la figura de 

l’integrador social, i facilitar als joves la incorporació al món associatiu local. 

9.2. Crear un banc de fiances per tal de facilitar la cessió de material, com ara 

taules i cadires, a les entitats que vulguin organitzar esdeveniments. 

9.3. Remodelació de Els Ametllers com a Espai Jove. 

 

10. Calella, Llafranc, tamariu i Llofriu 
10.1. Crear la figura de regidor d’aquestes poblacions. 

10.2. Adjudicar un pressupost participatiu a la disposició del Consell de Participació.  


