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MOCI6 PERA L'APROVACI6DEL PLA DE MoBILITAT URBANA
I EL POSTERIOR ESTABLIMENT D'UN PACTE PER A LA
MOBILITAT,

EXPOSICI6 DE MOTIUS
L'any2010es va aprovarper unanimitatdel plenaride l?juntamentde Palafrugell
ciutadana.
En aquestdocument,entred'altres,s'especificava
el pla de participaci6
que l'ambitde decisi6prioritarien el que Ia ciutadania
de Palafrugell
reclamava
participar,
era en el de la mobilitaturbanaa Palafrugell.
Fruitd'aixd,el governde l?juntamentde Palafrugell
formatper Entesa,Esquerra
i
participada
CiU,va iniciarla redacci6
del Plade MobilitatUrbanal'any2010amb
l'objectiu d'obtenir un document estructurat, prioritzat, participat i el m6s
possibleamb els diferentsactorsde la societat,per a esdevenirun
consensuat
instrument
de piblic de planificaci6
de la mobilitatlocali unaguiaper a la presade
decisions
sobrelesactuacions
municipals
referents
a la mobilitat(vianants,
vehicles
particulars,
ptblic).
transport
L'inicide la redacci6
d'aquestdocumentva ser informata tots els grupsmunicipals
que formavenl'anteriorconsistori
per a obtenirla majorcomplicitat
i participacio
possible
en un tematan sensible
i importantcomla mobilitata Palafrugell.
Aixi mateix,es va informarque l'aprovac!6
definitiva
del Plade MobilitatUrbanade
Palafrugell
es produiria
un coppassades
leseleccions
del maigde 2011per a deixar
en mans del nou governent.ant,el tancamentdel Pla de l4obilitatUrbana,la
prioritzaci6
de les actuacions
a dur a terme i el retornde la informaci6j de les
justificades
presesdegudament
decisions
a la poblaci6
Durantla fase inicialde diagnosies van realitzarreunionspersonalitzades
amb
diferentsactorsprincipalsen els temes de mobilitat,com s6nl Policialocal,el
Consellde Ia Gent Gran, Associaci6d'arquitectes,SARFA,Agrupaci6de taxistes,
ACOPA,
Associaci6
Turisticade Palafrugell,
CentreTramuntana,
Salvemel Crit i les
i institutsde Palafrugell.
escoles
un cop finalitzada
Ia fase de diagnosies va iniciar,el margdel 2011,el procds
participatiuobert a tota la ciutadaniade Palafrugell,primeramentamb la
del calendari
de participaci6,
comunicaci6
desprdsamb unajornadainformativa
de
presentaci6
de la diagnosi,seguidament
un taller participatiu
sobrela diagnosi,
posteriormentuna reuni6 informativasobre les propostestdcniqoesque es
del Plade Mobjlitaturbanai per finalitzaramb unajornadaparticipativa
derivaven
el 30 d'abrilde 2011 sobreprioritzarles propostes
sorgidesdel Pla de Mobilitat
Urbana.

/

Fruit de tot aquest proc6s esur disponiblea la pigina web de l'Aiuntamentde
Palafrugellla "lvemdriadel proc6sparticipatiuen el marc de la redacci6del Pla de
l4obilitatUrbanade Palafrugell",
En el ple de generd'enguanyes va aprovarel Plade SeguretatViiiriade Palafrugell
que coincidiaamb el Plade Mobilitaturbanaen algunesde les sevespropostes
Pertot el que aqui s'exposa,es sol licital'adopci6dels segiientsacords:
PROPOSTES D'ACORD
1.- D'acord a tot el treball tacnic realitzat del Pla de Mobilitat Urbana, a la
documentaci6existent i als seus objectius, reprendreels treballs per a la seva
finalitzaci6comptantamb el treballi col laboraci6de tots els grups municipals.
2.- D'acordal proc6sparticipatiuendegati tal i com es va acordardurant la seva
redacci6, fer el retorn a tota la poblaci6 de Palafrugellde les conclusions,
Urbana
a dur a terme en el marc del Pla de l\4obilitat
actuacionsi comDromisos
3,- Subscriuretotes les propostesque es vulguin fer en relaci6a la mobilitatde
Palafrugellal Pla de MobilitatUrbana que s'aprovi i al Pla de SeguretatViiria ja
aprovat, tot evitant debats paral lels que poden modificar-neels seus objectiusi
resultats.
4.- Portara l'aprovaci6del Ple la versi6definitivadel Pla de MobilitatUrbana
5,- A partir del documentaprovatpel ple, fer als grups municipalsuna propostade
Pacte per la Mobilitat que prioritzi el calendari d'actuacionsen funcio de les
econdmiquesiles prioritats politiques,aixi com proposarla creaci6
Dossibilitats
participatiu,
obert als diferentsagents implicat,l'objectiudel qual sigui
d'un drgan
pel
seguimentdel pactei de les diferentsactuacionsque es duguina terme.
vetllar
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