RESULTATS DEL QÜESTIONARI
SOBRE L’ORDENANÇA DE
GESTIÓ DE RESIDUS



QÜESTIONARI QUE ES VA RESPONDRE ENTRE EL 20 DE GENER I EL
16 DE FEBRER DE 2022



POBLACIÓ DE L’ENQUESTA: QUALSEVOL PERSONA
EMPADRONADA O NO A PALAMÓS



VAN RESPONDRE 247 PERSONES MITJANÇANT LA PLATAFORMA
DECIDIM



VAN HAVER-HI TRES PROPOSTES FORA DEL QÜESTIONARI, AMB
UNA GESTIÓ ESPECÍFICA

CONEIXES LA RECOLLIDA SELECTIVA?

CONEIXES COM ES SEPAREN ELS RESIDUS EN LES
DIFERENTS FRACCIONS DE RESIDUS?
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COM VOLDRIES REBRE LA INFORMACIÓ?
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CONEIXES EL SISTEMA DE RECOLLIDA
"PORTA A PORTA"?

EL PORTA A PORTA
MILLORA LA RECOLLIDA SELECTIVA?

AQUEST MODEL MILLORA
LA IMATGE DEL MUNICIPI?
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Residus a la porta

Un horari concret

Separar les fraccions

Habilitar espai a casa

La imatge al carrer

Que se m’identifiqui

QUÈ ÉS EL MÉS DIFICIL DEL PORTA A PORTA?
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Posant mes contenidors. Milorar el sistema

Recollida mes sovint.

Amb el servei porta a porta

El porta a porta serà un problema

Més civisme

Més personal

Penalitzant

Illes emergents

Altres

COM PODRIA MILLORAR LA RECOLLIDA DE RESIDUS?

32

26
22

13

11

9

7
4

Posant mes personal

Més freqüència

Sancions

Campanyes civisme

Nova maquinària

Neteja a pressió . Més profunda

Més recursos

Altres

COM PODRIA MILLORAR LA NETEJA VIÀRIA?
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Ampliar horari

Posant mes personal/ millori l'actitud

Augmentar la capacitat

Més informació

Millorar l'entorn / accés

Millorar carnets

Deixalleria mòbil

Millorar servei trucades

Altres

COM PODRIA MILLORAR LA DEIXALLERIA?
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Més personal / freqüència

Civisme

Buidar basures

Més paperes

Fent neteja a fons

Prohibint fumar

Sancions

Es correcte

Altres
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COM PODRIA MILLORAR LA NETEJA DE PLATGES?
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No funcionarà
Poques / Recances
Altres

Que Palamós estigui més net
Caldran sancions

EXPECTATIVES DE L’ORDENANÇA

ANNEXOS
Com es podria millorar el servei de recollida de residus ?
Com es podria millorar el servei de neteja viària ?
Com es podria millorar el servei de la deixalleria ?
Com es podria millorar el servei de neteja de platges ?
Quines expectatives tens amb relació a l’ordenança?

COM ES PODRIA MILLORAR EL SERVEI
DE RECOLLIDA DE RESIDUS ?



(Cala de la fosca, carrer garbí) el mes important milloraria la imatge i els residus que van al mar!! Ja que en
sol molts, sobretot quant fa vent.



A prop de casa hi ha molts gats i, si deixem les escombraries a la porta ho remenaran tot, no estic d'acord
amb haver de treure les escombraries en uns dies determinats i en uns horaris concrets.



Actualment, el servei de neteja de Palamós funciona bé, l'únic detall seria ampliar la plantilla d'efectius. Per
tant, això de la recollida porta a porta no funcionarà bé en un municipi com Palamós. Aquest tipus de
recollida està més adreçat a urbanitzacions on el teixit d'habitatges són cases i disposen d'espai suficient per
a poder guardar les escombraries uns dies... no es el cas de l’habitatge principal del poble que són tot pisos.



Amb containers intel·ligents, que funcionen amb targeta, i queda constància de qui l'obra.



Amb contenidors soterrats i càmeres de vigilància.



Amb el model actual, però recordant a la gent amb un tríptic a casa i alguna publicació esporàdica, amb
el numero de incidències per contenidors desbordats, i el numero i requisits per llençar residus voluminosos i
que els recullin a casa ja que no tothom pot o te medis per portar-los a la deixalleria.
Amb el sistema porta a porta (si s'implementa) no demaneu com a requisit que el paper vagi en una bossa
de plàstic, es molt voluminós i una tonteria.
Com a Palafrugell, el pot d'olis usats, es molt bona idea.



Amb la recollida porta a porta, estrictes en el compliment d'horaris/dies pels diferents residus/fraccions per
part dels usuaris i també per part de l' empresa/es de recollida.



Amb més civisme



Amb més contenidors



Amb més personal i equipaments de neteja



Amb mes personal per la recollida



Amb zones habilitades per deixar deixalles puntuals que necessiten treure's abans



Ampliant horaris per tothom



Buidant els contenidors més sovint i augmentant-los en número. És vergonyós haver de fer la santa
caminada amb les bosses de vidre perquè a menys de 8’ de casa no n’hi ha.



Como hasta ahora, en contenidores



-Comprant contenidors nous i “moderns” i canviar-los pels vells
-Habilitant l’espai de contenidors fent un tancat i mantenint l’espai net
-Netejar els contenidors habitualment
-Buidar els contenidors diàriament



Con más asiduidad



Conscienciant a la població



Conscienciar-nos
Educació
Informació
Vigilància



Contenedores más eficaces, y eficientes



Contenidors més grans i clarament marcats (alguns es confonen entre ells). Passar més hores a recollir. Falta
de civisme de la gent



Contractant una empresa competent



Contractar personal que faci la feina. Donem feina i traiem gent del paro.



Control horari i ON es llencen els residus ( sancions, multes , …. ? ). per evitar acumulacions i permetre el bon
funcionament de l recollida .El contenidor gris del rebuig hauria de ser el que mes buit està . Groc( per volum
normalment el mes ple) a Alemanya els mateixos veïns es denuncien si no recicles bé i llences el teu paquets
als contenidors equivocats, també cam dir que edificis comunitaris, urbanitzacions tenen una zona pròpia
d‘abocament de residus , evitant així haver de posar contenidors davant de portes,…
també cal facilitar que tota zona de contenidor estigui habilitada amb mínim del mínim 5 contenidors bàsics
marro , Groc, blau, Verd, gris) . Altres residus amb tracte especial ( roba, piles, càpsules cafè , resta de poda
,….) poden estar repartits en altres zones concretes accessibles per tothom, però no caldria a tots els punts
d‘abocament.



Crec que el servei porta a porta seria una gran millora pel municipi ja que l'actual sistema genera brutícia al
voltant dels contenidors, sempre fa pudor i és sincerament poc selectiu. L'inconvenient que s'hauria de tenir
en compte són les gavines i que el servei ha de ser eficaç sempre, ja que si hi ha una deixadesa -com hi ha
sovint a Palamós- et queden les escombraries a la porta de casa a cada casa. L'altre cas seria, si els gavines
(o els gats) rebenten la bossa, qui ho recollirà?



Crec que esta molt be, però el problema es que depèn de quin pis l'espai es petit i una altra cosa es la gent
gran que viu sola crec que serà complicat.



Crec que serà un desastre en un lloc turístic, com es Palamós!!!
la gent ho deixarà a l’hora que ells voldran



Dejando las cosas tal y como están.



Donant molta informació a la població, que se'ns aporti els cubells necessaris i tenir uns horaris una mica
flexibles per a la recollida



Educant a la gent a que separi els residus en els contenidors públics.



El primer que els contenidors estiguin en bon estat, que els treballadors de la recollida tractin be els
contenidors y no els deixin oberts totalment.
Que les zones de contenidors estiguin mes tancades potser amb algunes tanques o així.
Un altre cosa important es que la gent també faci consciencia de que no es pot tirar tot als contenidors,
que moltes vegades hi han fustes mobles petits etc.
Hem de fer que la gent també sigui una mica conscient de la zona de brossa.



Em plantejo fins a quin punt ajudem el medi ambient si es passa amb un camió porta a porta, mentre que,
com a mínim a casa nostra, es van a tirar les escombraries caminant i es fa tria de residus. No és tema de
millora, però no veia on més poder expressar aquest dubte respecte la iniciativa.



En cas que s’apliqués la recollida selectiva porta a porta, seria bo fer alguna campanya d’explicació i
conscienciació sobre el què es durà a terme (amb xerrades, repartint tríptics informatius, etc) i obsequiar als
ciutadans amb cubells que motivin la separació de residus.
També s’hauria de millorar el fet de que gran part dels ciutadans no troben la informació sobre la recollida
de residus (servei de recollida de mobles i electrodomèstics, telèfon de contacte on informar incidències
respecte la neteja viària, etc) La gent si no te la informació a mà, no la buscarà i farà el que li sembli mes
fàcil que no sempre es lo correcte.



En el cas de desbordament de contenidors, potser es podria augmentar el nombre, o la distribució o la
freqüència de recollida en els punts detectats.



Es complicat per culpa de que sempre hi hauran incívics.



Però m’agradaria tenir contenidors i que tothom ho fes be com jo fins ara. O almenys tinguessin la intenció.
Poder amb càmeres i que l’ajuntament dones bosses amb un codi de barres o algo diferent per cada veí. I
sancions pels que no reciclin be. O un període d’avisos formatius i després sanció.



Es podria millorar contractant més personal de neteja a Palamós. Fa temps que els carreres de Palamós
brutegen. El porta a porta no és una solució. Farà que la gent tingui més mania a reciclar i provocarà que es
busquin estratègies per reciclar malament. El pas l'ha de fer l'ajuntament tinguent cura de tenir un poble
més net. Allà on es detecti més residus en poc temps, s'ha de passar a recollir més ràpid. Penseu en una
solució vosaltres. Els veïns no poden ser la solució.



Fent el porta a porta.



Fent ka recollida mes sovint



Fer la recollida durant la nit I l’orgànic fer recollida diària



Ficant més contenidors de totes les opcions (vidre, plàstic, cartró, etc.) I que passessin més sovint els
camions, donaríem imatge de net.



La idea del porta a porta és bona, però cal pensar-la bé respecte als horaris concrets i definits. No
funcionarà si no hi ha una certa flexibilitat d'horaris per a la recollida de cada fracció.



La recollida porta a porta em sembla molt bona opció, sempre que els punts de recollida actuals es
clausurin, desmantellin, es vigili qui encara hi continuï deixant-hi residus i se'ls sancioni.



Les illes emergents del padró són insuficients en temporada d'estiu, pel que és inútil reciclar perquè no pots ni
posar-ho al contenidor correcte que ja està ple. Tens la sensació de perdre el temps.
El porta a porta ho milloraria, però el tema de dies i horaris concrets a l'estiu crec que serà complicat de
gestionar. Sobretot pensant en molta gent que els diumenges marxa i ha de tirar les escombraries sí o sí. O
se'ls dona opcions, o ho abandonaran on puguin.



Logísticament és complicat de millorar, no sé quin horari es faria, però seria força ideal una passada al matí i
una a la nit el dia que es faci la recollida per adaptar els diferents horaris de disponibilitat de cadascú



Més contenidor subterranis



Recollir mes sovint i els contenidors amagats com a sant Antoni de Calonge



Sense dubte el q no es normal es q s intenti posar en marxa aquesta manera d recullir quan esta fallant a tot
arreu on s esta fent…exemple Calonge…on els veins venen a llençar les escombraries a Palamos. Aquest
sistema poder funciona en llocs residencials q tot son cases…però en un poble amb edificis????estem
bojos?????cada cop es fa pitjor!!!!



Sensibilitzant el civisme de la ciutadania inclòs castigant amb multes els infractors



Si hay demasiada basura en los contenedores en alguna epoca del año se podría incrementar el horario de
recogida duplicando las veces que pasan para recoger la basura.



Sincerament no ho sé.



Una de les preocupacions es que hi hagi ciutadans que tirin la brossa al carrer de qualsevol manera o a
qualsevol lloc. Es important avaluar maneres de penalitzar a aquells qui no ho facin bé



Vigilància una persona que vagi vigilant tots els punts i quan veu anomalia trucar



Visitant el poble veí que ja jo va implementar fa un any considero que no estem preparats per dur-lo a
terme. Veig dificultats per part dels usuaris i ben segur per part de l’equip de recollida. Portarà mes brutícia
als carrers i mes Insalubritat. Això descomptant que els animalons (Coloma, gavines, rates,…) tindran un
bufet lliure. Si ara ja tenen un autoservei en alguns contenidors del poble no vull pensar amb el canvi.



No sabria com millorar



Pasando más a menudos y no solo por la mañana o por la noche



més freqüència i sensibilitzar / educar a la població



Mes contenidors i major freqüència de recollida. Mes informació de resultats de recollida.
Campanyes escoles.



Pels que tenim segones residencies a la vil·la, on a vegades no estem dues jornades senceres, haurien
d'existir punts per poder deixar tot tipus de residus qualsevol dia de la setmana... O ens haurem d'endur la
brossa a la 1a residencia?



Penalitzant i multant qui llença deixalles fora del contenidor i no va a la deixalleria



Per començar on jo visc al Barri Vilarromà, la mitat de dies els basurers no passarien per allà.
Carrers estrets, sense sortida, el camió seria impossible que passés.
El carrer paratge Vilarromà FINS I TOT ELS CARTERS I ELS REPARTIDORS NO PASSEN, es creuen que ja no hi han
mes domicilis.
Així que primer arregleu tots els carrers els quals els basurers hi tinguin accés per passar-hi i després feu el que
vulgueu.



Poniendo un camion por la mañana y otro a la noche,y asi no habria problema . Y además...habría más
puestos de Trabajo



No fent-ho



No ho se, el que està clar es que aquest es un model per jubilats o rics. A casa treballem tots fora tot el dia!.
Tampoc em sembla correcte que se m’identifiqui pel que llenço. Ja tinc un dni, no en necessito cap mes.



No ho sé, només se que hi ha molts problemes en municipis veïns que ho han aplicat i que els veïns,
majoritàriament no estan satisfets. Hi ha moltes queixes.



Porta a porta estarà molt bé.



Posant contenidors nets i en bones condicions. Porta a porta és brut, dona mala imatge bosses per terra,
brutícia olors... Antihigiènic i insalubre. Jo no vull tropessar-me amb la basura dels altres ni que els meus fills
puguin accedir-hi, és perillós, malalties...



Posant contenidors moolt més grans, ja que a l'estiu estan plens i la gent acaba deixant la basura fora el
contenidor, i el vent l'escampa per tot arreu. Sobretot al carrer garbí de la fosca, com que els restaurants
tenen bosses enormes de llaunes de refresc, i no hi caben per l'obertura del contenidor, les acaben deixant
al terra. (Ni que l'obertura fos més gran, sol estar tant plè que ho deixarien al terra igualment.



Posant contenidors en un horari determinat i també dies. Els grocs uns dies, els blaus altres dies. Que
contenidor de varis siguin menys i obertures més petites.



Posant més contenidors de tot tipus a per tot arreu.
Hem de tenir en compte que hi ha molta segona residència que fa impossible adaptar-se a horaris i dies
concrets.



Posant més contenidors per les diferents fraccions



Posar mes punts de recollida de residus i contenidors nous adaptats a cada tipus de residu. Al carrer Aragó
amb Francesc Macià hi ha un punt que només hi ha plàstic i resta. Sempre està ple perquè es recull amb
una freqüència baixa. Els caps de setmana puja molta gent de segona residencia i s’hauria de reforçar el
servei i contenidors de tot tipus de residu.



Posant més personal i uns contenidors que no es puguin obrir.



Primer el sector comercial i restauració no cuida en absolut la recollida de residus ..
Imatge que veiem al carrer



Que els contenidors soterrats, per exemple els que hi ha davant mirador Convent dels Agustins / c Padró, no
siguin només per plàstic o rebuig. Que se habilitin per paper, vidre, orgànic, la gent no deixaria bosses fora.



Que la gent posi de la seva part



Recogida varias veces en el día. Y educar a la población. Y vigilància



Recollida diària



Recollida diària de tots és residus



Recollida mes sovint. Rètols en contenidors Campanya publicitària, incentivar amb baixada d'impostos .



Recollida portà a portà pot ser bona idea



Recollint mes sovint els containers de reciclatge



Recollint-ho amb més freqüència en els punts crítics

COM ES PODRIA MILLORAR EL SERVEI
DE NETEJA VIÀRIA ?



Que es netegés més sovint, sobretot les males herbes que creixen a les voreres.



Que les papereres fossin amb tapa elevada, per tal que quan faci vent les bosses no surtin volant, o bé les
gavines no picotegin treguin la bossa i escampin totes les deixalles.



Responent més ràpid a les trucades dels ciutadans que informant de zones brutes. Netejant amb hidrorentadores a on i quan sigui necessari.



Sancions a qui no neteja els pixats de gos no les merdes .
Sancions reals
Neteja varies vegades al dia , i real.
Tancats i embelliment dels punts d‘abocament de residus (contenidors: poden ser tancats de fusta o
material x … obliga al veí a llençar els residus al seu lloc i mo llençarlos a distancia .També per fer la zona de
residus mes agradable al barri.
p.e. empuriabrava :tancats de fusta , amaguen els contenidors dins i obliga una sanejament per part dels
operaris . s-t Antoni tancat amb unes fotografies de la Bahia , reclams turístics . Som un municipi turístic , per l
imatge del poble , tenir contenidors plens d’escombraries no diu gaire de bo.
Altres : Deixalleria mòbil, punts verds



Sensibilitzant el civisme de la ciutadania inclòs castigant amb multes els infractors



Servicio de recogida más ágil y eficiente.



També aniria bé les illes emergents, és una recollida en horari pactat i durant el dia tot el poble net de
contenidors i deixalles



Tenint en compte tots els carrers del poble, no nomes passeig i centre.



Trobo que està bé, s’hauria de fer alguna campanya de conscienciació a la població



Voldria que els regidors de l'ajuntament involucrats consultessin la recerca existent sobre la gestió de residus.



Qualsevol aspecte de la neteja viària a Palamós li cal una millora. Carrers crònicament bruts, especialment
la zona del Far, cagades i pixades de gos amb molt incivisme dels propietaris (cagades freqüents, o la taca
de la caca i el pixat que deixen marca sempre). Cal un enduriment de les mesures (ADN, obligació de
portar la bossa i aigua amb bicarbonat per netejar, etc.)...
Manquen neteges més freqüents amb aigua i sabó del paviment.



Netejant més sovint. Multes als que no recullin excrements gos.



Netejant més, és constant veure contenidors desbordats de vidre, plàstic o cartró, els serveis de recollida
haurien de passar més sovint.



No ho se.



No ho se.



No ho sé.



No utilitzant màquines que perden oli com passa molt sovint



Ns nc



Passant més sovint a fer la recollida



Passant més sovint



Passant a netejar a diferents hores els carrers, no sempre a la mateixa hora (no sé si ja es fa)



Passant a netejar més sovint



PASSAR ELS ESCOMBRARIES A ESCOMBRAR LES FULLES DELS ARBRES.
REGAR MÉS SOVINT ELS ARBRES DEL MEU CARRER,AL TENIS,ELS HAIG REGAR JO.



Per mi la neteja viaria ja està be, el que no està bé es la cura del poble.
La policia o els "agents cívics" haurien de fer arribar anomalies que vagin veient durant les patrulles.
No pot ser que contenidors d'escombraries estiguin sobre passos de vianants durant 6 mesos i ningú se'n hagi
adonat.



Posant cartells de sensibilització, implementant multes .
Més control i més escombriaires.



Posant empreses i personal competents



Posant més dotatius i explicant clarament els avantatges de reciclar. Posant més papereres pels carrers.



Posant mes personal



Posant-hi més personal.



Posar més recursos?



Posar-hi mes gent o mes horaris



Posant més personal



Primer multant a la gent incívica que embrut el carrer, res d'avis, una bona multa. Després dotar de més
efectius per la neteja diària.



Posant mes personal o mirar si el que te l’empresa de neteja fa be la seva feina. Hi ha alguns carrers de
poble que sempre estan plens d'excrements d'ocells.



Posant tancaments de fusta al voltant dels contenidors perquè així, quan bufa tramuntana no marxa tot
volant. Penalitzar les associacions que donen menjar als gats però acaben donant menjar a les rates,
coloms, gats i gavines del barri.



Posant més personal i mitjans de neteja, que permeti netejar i recollir més sovint.
Cal tenir en compte que som un municipi turístic. Hi ha molts estiuejants i gent de cap de setmana que no
podrà esperar a deixar el tipus de deixalleria selectiva el dia que pertoqui perquè haurà de marxar. El
resultat serà escombraries que no toquen al carrer. Resultat: una ciutat molt més bruta.



Multando a las personas que dejan basura fuera, o miran dentro del contenidor



Multant als amos de gossos que deixen tant els excrements com la orina a la via pública, a través de l'ADN,
com ja fan a altres municipis. La resta no tenim perquè pagar la falta de respecte i de higiene de persones
irresponsables. I dona molt mala imatge



Netejant mes i multant la NO recollida d'excrement i orines de gos. La zona del Pedró entre les taques que ja
no marxen i els excrements que dia a dia s'acumulen dels incívics. Hi ha veïns que cada dia o 4-5 cops per
setmana em de sortir de casa saltant els regals que deixen els altres a la porta. S'ha de buscar alguna
manera de poder perseguir aquesta gentusa que ens fa un poble cada vegada mes vergonyós de passejar
per el barri vell.



Neteja profunda



Mes personal treballant, motivats. Mes multes per llençar brossa a les vies, mes controls.



Mes personal, agafar gent a l'atur



Més sovint.
En temporada alta evitar els diumenges, sobretot al passeig.



Mes treballadors, mes torns



Neteja amb aigua a pressió, sense vehicles a la via pública, almenys 2/3 cops l'any, i quan es requereixi per
situacions puntuals.
Dotar la via pública de més papereres.



Mes freqüència. Mes campanyes intensives.
Campanyes escoles.



Més manual i amb més control.



més neteja i sancions molt elevades als propietaris d'animals que defequen i pixen al carrer i les cantonades
dels immobles.
I que paguin també els propietaris dels gossos una taxa de neteja viària



Més freqüència de neteja



Més freqüència i sensibilitzar / educar a la població. Controlar els que porten els gossos sense lligar. La
quantitat d'excrements de gos fa fàstic en alguna zona del poble.



Més freqüència



Més esforç i personal. I a part de netejar tb s ha d arreglar paviments. Un poble preciós que no està cuidat.



Més buidatge dels contenidors que hi ha i posar més contenidors de reciclatge



Més escombraries i més treballadors vetllant per la neteja



La implantació d un servei porta a porta es un problema per la gent que te una segona residencia i puja a
passar el cap de setmana que es molta. També s ha de contempla la situació d aquets que també paguen
impostos i estimem Palamós. S ha de buscar una alternativa per aquest amb punts on es pugui deixar la
deixalla separada en diferents zones del poble.



La neteja no considero que estigui malament, simplement proposar que es fesin mes sovint neteja de fulles a
les clavegueres (cala de la fosca)



Les màquines de neteja viària circulan per la via publica pro no per les voreres..
Carrer Moll a les 7:30 passa una màquina per el carrer, tot el que hi ha en la vorera allà segueix.
Això es falta de criteri desde l’administració perquè no inspecciona al Contratista !!



Limpiando como antiguamente , y no pasando la vista por encima



Limpieza diaria sobre todo la Zona de Sant Juan



Limpieza más frecuente de calles e identificación genética de perros para caso de encontrar excrementos.



Maquinària en bones condicions
Actualment els camions escombradores etc etc fan pena
Pèrdues oli que deixant tacat el terra sobretot al casc antic



Más gente trabajando



Hi ha molt a fer i a millorar. Crec que abans de canviar les coses s'han de fer bé les que ja estan
implantades.
De què serveix tenir una ordenança municipal que s'ha de tirar aigua als pixats dels gossos si el 90 % dels
propietaris no ho fa i no passa res. És tot com un absurd. Canviem les coses però no és controlen, així no hi
ha res que funcioni.



Hi hauria de passar molt mes sovint
Davant de casa el dia 5 de gener , encara no havien vingut a buidar el contenidor del vidre quan estava a
vessar des del dia 2 de gener amb les festes



Deixant com esta ara



Contractant una empresa competent



I tant, pk actualment no n hi ha…Palamos es brut!!! Carrers fan fàstic i no es netegen com cal, a part q la
recollida d residus es nefasta, acumulant se molta porqueria en èpoques d estiu on encara hauria de ser
mes acurada la recollida!!! Tb seria important posar mes escombraries!! En falten moltes per tot el poble!!



Ampliant encara més els horaris.



Augmentant el control de la gent incívica, per exemple la gent que no recull els excrements dels seus
animals.



Augmentant les brigades de neteja, neteja a pressió d'aigua per a eliminar excrements i buidar més sovint
els contenidors en temporada alta.



Augmentar els cops per setmana la neteja



Augmentar la freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers on n'hi ha més mascotes i bars i terrasses.
I establir un servei de vigilància, sancionant als incívics.
També millora l'aspecte si les voreres i guals estan en bon estat. Si la gent ho troba net i cuidat també ho
manté més net.



Aumentando el número de trabajadores



Aumentando su plantilla.



Cal preveure els fenòmens climàtics per tal de no malbaratar aigua i netejar abans de fortes ratxes de vent
perquè no acabin els residus al mar.



Camions de neteja amb mànigues d’aigua 1-2 cops setmana per tota la població. Tant la carretera com
voreres.
Escombrar els carrers en lloc de recollir la basura que es veu, per exemple les borilles de les cigarretes mai les
recullen.



Con más asiduidad



Controlant més!!!
I si és necessari, posar-hi més gent.



Crec que es correcte i potenciaria la neteja els dimarts pel tema del mercat, que sol quedar el carrer
bastant brut.



Creo que habría que sancionar a los dueños de los perros que dejen los excrementos en la calle.
También a veces hay cartones volando por la calle pues hay restaurantes que dejan los mismos a cualquier
hora del día en la calle y con el viento se mueven.



De moment esta be



Doncs contractant a més gent i augmentant la freqüència de neteja.



Contractant més personal de neteja i netejar els carrers que brutegen molt...



Contractant mes personal i empreses series.



Contractant més personal i pagant-li de manera adequada (és a dir: amb un sou que permeti cobrir les
necessitats bàsiques).



Conscienciant a la població i fent campanyes d'educació respecte a que la neteja viària no sols és qüestió
d'una empresa contractada sinó que repercuteix en el dia a dia de la gent. Els dies de mercat, per
exemple, habilitant zones on poder deixar els paradistes els residus generats o conscienciant de recollir
cadascú la seva pròpia brossa generada...



Contractant a mes personal y que rentin voreres amb aigua a pressió freqüentment.



Amb un responsable municipal de la via pública i coordinant millor tots els serveis i treballadors municipals
que treballen a la vida pública



ampliant efectius i maquinària



Doncs simplement netejant!!! Cosa q no es fa!!!netejar carrers amb camions q funcionin i no nomes un cop
cada mes…sinó cada setmana un parell d cops!!! Mínim!!!i tenir personal q treballi…q n hi ha molts q fan
veure q ho fan…es facil trobar te escombriaires amb el movil parlant i asseguts….en definitiva Palamós
actualment es brut!!!



Passant més sovint. Xq com es veu, la gent no és responsable. Al carrer on vivim al barri vell, a l'estiu el
netegen cada dia (amb maquina). La resta de l'any....1 cop la setmana. És insuficient, està ple de
cagarades de gos, pixats i brossa.....



Maquines noves k no facin soroll i k funcionin amb energia renovables

- Porta a porta al Pedró
- Més papereres i contenidors
- Campanya de sensibilització
- Sancions


Renovant la flota de camions/camionetes.
2. Mesures pugnitives pels propietaris de gossos. Cada cop hi ha més merda pels carrers. Cal establir sistema
de vigilància. Tolerància zero amb aquest tipus de conductes incíviques, d’una vegada per totes!
3. Més papereres i incrementar el buidatge dels ‘punts calents’ de Palamós (per exemple: les paperers del
sortidor del Passeig, que solen estar plenes)



Adaptant-lo a la demanda naturalment estacional de palamós en general. Si a l'estiu es multiplica per 10 la
població (per dir alguna cosa) la capacitat de gestió de residus s'hauria de multiplicar igual. I a l'hivern
reduir-se. Entenent que els contractes de gestió de residus han de ser constants tot l'any, la única solució
que se m'acut es que els contenidors siguin mooolt mes grans. Encara que a l'hivern estaran sempre
pràcticament buits, almenys a l'estiu hi cabrà tota la brossa.



Ajudaria molt que la gent fos mes cuidadosa i respectuosa amb l'entorn comú. Multar els que no recullen
excrements, fer obligatori tirar aigua després que un gos orini al carrer.
En general puc dir que tot el poble esta bastant abandonat en quan a neteja i zones verdes. La zona de
gronxadors del passeig tocant a sant a Antoni està sempre bruta, amb excrements de gos, i la gent utilitza
els 4 arbustos mal ficats perquè facin pipi els gossos i per tirar basura. Fa molta pudor. El passeig principal fa
bastanta pena. Sempre brut de sorra. De fet ara sempre vaig a passejar per sant Antoni que sempre està
net i les zones verdes
I les flors estan impecables els 365 dies de l'any.



Al Padró com a mínim, molts carrers no es netegen i els propietaris de gossos haurien de recollir sempre
excrements i portar aigua per els pipins.



Amb més implicació veïnal i més informació al ciutadà



Amb més maquinària de neteja i rec i amb més freqüència de neteja a la via pública.
Control, informació i multes a les persones incíviques que no recullen els excrements dels seus gossos, és un
gran problema al nostre poble.
Control, informació i multes a les persones que dipositen trastos al costat dels contenidors.
Facilitar al màxim la recollida a domicili.



Amb més personal



Amb més personal i més equipaments.



Amb més recollida i que els que recullen també posin la brossa al seu lloc, etc



Amb més servei



Amb més servei d'aigua als carrers



Educació
Vigilància
Supervisió per part del responsables municipals, que es fa la neteja bé, més passejades pels carrers i observar
com estan



Educant a la gent.



Educar als ciutadans



El servei està bé com està.



Els carrers estan plens de caques de gos, s'hauria de multar els propietaris de gossos que no recullin les
femtes. A la zona del Pedró només s'hi passa a escombrar, no es reguen els carrers. Els embornals i les
plantes de l'església del Carme són una font de mosquits



Embrutint menys, mes del mateix del punt anterior. Tinc gossos i recullo sempre, quan els passejo abans
d'anar a treballar a quarts de 7h vaig amb el lot del mòbil perquè a vegades no veig on ho han fet... El que
no recull no ho fa ni de dia ni de nit... Sense càmeres i multes no millorarà. El mateix amb altres porqueries,
llaunes, papers... a mi només se m’acut multar per reeducar els porcs incívics... és la única cosa que els pot
fer canviar tocar la butxaca, trist ho sé però no se m’acut res més.



En alguns llocs es passa poc a netejar



En general estem bastant contents amb la feina dels escombriaires es podria millorar contractant mes gent i
mirant de fer que la gent sigui mes cívica conscienciant a la ciutadania



En general força be per part dels treballadors. En la gran majoria. La actitud incívica d’alguns veïns del
poble es la que hauria de millorar. Llençar brossa al carrer. Deixar les escombraries fora del contenidor. No
recollir els excrements del teu propi gos…



Està bé



Avaluant les necessitats de cada zona de Palamós i actuar en conseqüència. entenc que els qui vivim a la
fosca(tot l'any, empadronats), que es una zona de poca densitat de població a l'hivern, però no pot ser que
després de sant Joan estiguem setmanes amb restes de petards al carrer.



Fent-ho mes sovint i quan arriba l’estiu, encara mes. Es molt trist que quan arriba l’estiu, davant de casa
nostre ens ho netegem nosaltres.



Fent-lo amb dos torns, nomes passen al matí, crec que la gent passeja més a la tarda, i per això es veu brut,
si hi hagués 2 torns de neteja a la zona centre que es la mes transitada, no es veuria tan brut.
També s hauria de començar a sancionar als propietaris de gossos. Hi ha moltes zones de Palamos que fan
fàstic, i els que practiquem esport i sortim a les zones que no estan habitades ens hi trobem.



Ficant més efectius



Gent del paro, fent tasques?
Promocionar jornades de plogging per sensibilitzar?



Gent més responsable.



Habiendo una persona con una máquina tipo aspiradora limpiando en momentos de más influiencia de
personas como fines de semana y temporada de verano



Amb més civisme



Amb major vigilància de la policia municipal quan ho ha residus fora de lloc o brutícia exagerada i
informant a l'empesa ràpidament



Incrementant la periodicitat del servei, sobretot si parlem de carrers que no són cèntrics. Estan molt deixats.



Intensificant la neteja els dies de mercat a les zones més perjudicades per aquest, utilitzant la maquinària
més adequada i potser amb una mica més de personal.



També suggereixo que es faci alguna campanya de conscienciació als mercants, per tal que intentin tenir
una mica el control de la brutícia que creen, explicant



Amb més consciència de la gent. I amb més multes per desobediència.



les conseqüències de no fer-ho (sancions econòmiques, donant imatge de poble brut = menys clients, etc)



-Incrementant el pressupost de neteja per contractar més persones que netegin, mantinguin els carrers nets,
etc.
-Més camions netejant els carrers habitualment (si pot ser de nit)



Identificant i sancionant les persones o activitats que incompleixen la normativa amb accions incíviques
com dipositar residus fora dels contenidors, abandonar voluminosos al costat dels punts de recollida
selectiva, deixar menjar pels animals a sobre o al voltant dels contenidors, embrutir la via pública (per
exemple durant una obra o tasques de neteja de façanes o...) sense netejar-ho després, no recollir les
deposicions dels animals domèstics a la via pública...

COM ES PODRIA MILLORAR EL SERVEI
DE LA DEIXALLERIA?



Amb més personal i facilitant la tria de les deixalles a les empreses. no pot ser que el 50 per cent vagi al
voluminós, que és l'eufemisme per no dir-li el que és: rebuig. directe a l'abocador. tema personal és tan
simple com que una sola persona no pot donar abast a tothom.



Amb més treballadors, distribuir bé la feina.



Amb recollida setmanal porta a porta .



Amb una deixalleria més ben equipada, de més fàcil accés. Amb més personal que ajudi als usuaris i que
s’hi pugui accedir en un horari més ampli



Amb una gestió més acurada i tenint en compte les necessitats dels ciutadans i les activitats econòmiques
que hi fan ús del servei



Amb uns bons horaris amplis i amb servei rotatiu de les persones que hi treballen, prèviament formats en la
gestió de residus...



Ampliant horari



Deixant entrar a tothom quan li calgui



El personal és molt desagradable i poc servicial.
No et compta correctament les vegades que hi vas per poder aplicar-te la bonificació.



Ampliant horari



Ampliant horari a la tarda





Contractant mes personal i empreses series.
Contractant més personal, de manera que la recollida de voluminosos sigui més ràpida.
Controlar i posar sancions!
Crec que amb bon servei per part de l empresa que ho gestioni està be
El que trobava a faltar abans era una mica d ajuda per part dels treballadors
Crec que el seu funcionament ja és força correcte
Crec que ja esta be
Està molt bruta i deixada.
Caldria que els punts de recollida selectiva mòbil fossin molt més freqüents del que son ara



























Conscienciant a la gent de que si fan servir la deixalleria tindran descomptes o algo que motivi a la gent
Contenidors per a reciclar ben habilitats, mes recollida i més neteja en temporada alta. Palamos mai havia
estat tant brut i deixat.
Deixat contenidors mensualment a diferents punts del poble per deixar els usuaris el que tinguin a casa i no
tenir que anar a la deixalleria
Doncs poder mes gent treballen…mes hores d recollida…no es suficient…les zones on hi ha els contenidors
es brut, i no es neteja mai a fons! A part zones on hi ja restauració a prop s’ hauria d plantejar q no llencessin
les seves escombraries al mateix lloc on la població general…
Doncs recollint mes sovint, no pot ser q els plàstics estiguin plens i els caps d setmana i estiu no es recullin en
dies…possiblement es necessari tb mes educació d la població en general
Ampliar horaris I habilitant més deixalleries mòbils
-Ampliar l'espai per posar més contenidors, molts cops estan plens i encara no els han buidat.
-Poder abocar al contenidor des d'una alçada òptima, no tenir que elevar les deixalles 1'5-2'5m
Ampliar l'horari de tarda
Anul·lant els requeriments per accedir-hi i usar-la.
Augmentant els contenidors de recollida selectiva. Jo he de caminar 4 carrers per anar a llençar el vidre.
Aumentando su capacidad y poder deshacerse de cualquier cosa que quieras desechar de casa
Baixada d'impostos
El personal ha de donar mes servei als usuaris.
El personal no comptabilitza les entrades per després fer la bonificació del impost d'escombraries, encara q
els hi demanis personalment! No hi ha manera!



El servei ha millorat últimament amb el nou encarregat.



Em sembla que funciona bé.



És bo el servei de deixalleria. Potser deixar clar les tarifes als particulars.



És molt correcte



És un bon servei que s’ha de fer conèixer millor



Esta bien asi.



Facilitant l'accés als contenidors. A la majoria actualment costa abocar-hi les fraccions degut a la seva
alçada.
Mantenint l'ordre i la neteja.
Garantint que es podrà dipositar el que hi portes.
Identificant els contenidors amb la fracció que s'hi pot abocar.
Canviant el circuit d'accés: entrada per la porta que queda enfrontada al carrer Joan Rovira i Bastons i
sortida per l'accés actual.



Modificant la barrera de manera que no s'hagi de baixar del vehicle per obrir-la.



facilitant l'entrada a la deixalleria i fer més dies la deixalleria mòbil



Facilitant les tasques de lliurament de residus a les persones usuàries, col·laborant i ajudant als ciutadans a la
deixalleria.
Important horaris d' obertura els caps de setmana!



Facilitar la informació i el servei que es fa porta a porta.
Incentivar la utilització amb descomptes o Premis.



Facilitar l'accés a tothom. Soc resident i no hi vaig



Fent fora als gitanos que et controlen què tires abans d'entrar



Fent més àgil l'entrada i la descarrega, sense haver de buscar al responsable i perdre tanta estona en
abocar els residus. També prohibit la incomoditat de la gent que hi ha a la porta recollint ferralla i molestant
perquè els hi donis el que tens.
Només per evitar això moltes vegades deixem els voluminosos al container del carrer, estalvies el trajecte
amb cotxe i la mala estona d'esquivar als gitanos i buscar al responsable per descarregar.



Fent un espai més accessible, ja que a vegades es fa feixuc deixar-hi coses en els contenidors que hi han
instal·lats



Fent-la més accessible.



Fer un horari mes ampli, incloent els caps de setmana



Ficant més punts de recollida



Funciona força be



Funciona pro bé



Habilitant més zones de reciclatge.



Hauria de ser mes gran i ser mes visible on s'ha de llençar cada cosa



1. Cal personal adequat, qualificat i que cregui en la seva feina. Sovint no saben respondre les preguntes i
simplement responen: ‘al voluminós’
2. Cal obrir la deixalleria als allotjament turístics! No pot ser que a l’estiu la gent no pugui anar a reciclar
perquè han llogat l’apartament!



1. Formació dem personal de la deixalleria
2. Facilitar el servei de deixalleria mòbil
3. Educació



A la deixalleria podria haver-hi un "plànol" a l'entrada, per saber on has d'anar en funció del que vulguis
llençar. I un procediment, com unes instruccions per saber com identificar-se etc.



A les tardes hauria d'estar oberta més hores. Per l'horari que faig jo, només hi puc anar el dissabte al matí.
També estaria bé que els nois que hi treballen t'ajudessin amb els residus que portes, no sempre és així,
depèn del noi que hi trobes..



Adaptant els horaris perquè la ciutadania el tingui mes còmode a la hora de anar a deixar residus i la millora
del espai de la deixalleria estarà be una vegada finalitzada las obres



Afegint deixalleria mòbil semblant a la de platja d’aro, posar petits punts fixos de recollida de piles, petites
bateries, bombetes, etc, millorar l’horari de la deixalleria municipal, millorar l’estructura d’aquesta per que hi
han contenidors on no és gens agradable llençar-hi les deixalles



Amb la rebuda de camions amb horaris determinats.



Amb més espai, i més personal recollint les coses grosses.



Amb més horari i accés millor.



Amb més personal



Incentivant amb més descomptes en el rebut de les escombraries (ja se que ara n'hi ha) i fent-ho saber a
tothom, molta gent no ho sap



Incentivant amb descomptes de la contribució la implicació de la ciutadania.



Ns nc



Hi hauria d’haver un punt mòbil al centre del poble, però no sempre al mateix lloc, i que no només fos de
matins i dissabtes….
Llavors també s’hauria de conscienciar a la gent (crec que a base de multes) per tal de que utilitzessin
aquests punts de recollida correctament. Perquè la majoria dels problemes venen provocats pet
l’incivisme….



Incrementant horaris tant els setmanals com els caps de setmana



Informar a la gent amb el tríptic de reciclatge mateix, amb horaris, numero de tlf, i requisits per poder deixar
escombraries



Jo crec que funciona molt bé, con està, truqués i passen a fer la recollida



L'horari és una mica just



Más cercana



Más gente trabajando



Más información y vigilancia.



Més espai. Entrada i sortida diferenciades.



Mes horari



Mes horari i obrir diumenge



Mes informació del servei.
Millorar la imatge se la deixalleria.
Descomptes per utilitzar-la.



Mes punts de recollida amb tots els tipus de deixalla i reforçar la recollida els caps de setmana i festius.



Millorant horaris i sense carnet



No fent falta cap targeta



NO HO SÉ, POTSER QUE FACIN UN CURSET, PERQUÈ ET PUGUIN ENSENYAR ON HAN D'ANAR, REALMENT LES
COSES.



No n' he fet ús. No puc opinar.



No necessitant el carnet



No puc contestar perquè no soc usuària de la deixalleria, potser hi vaig un o dos cops al any i m’adapto als
horaris

.



obrir dissabte tot el dia i diumenge(encara que només fos fins a migdia). Molts aprofitem el cap de setmana
per a fer endreça / neteja i només tenim dissabte pel matí per anar a la deixalleria.
millor atenció del personal de la deixalleria



Òbviament, que jo hagi de tenir un carnet per anar a llençar algo que em fa nosa a casa i no hi ha lloc
més, es una bestiesa i una manera de treure-li calers a la gent molt heavy.
Altres pobles tenen horaris i a mes es gratuït.
Així que si ho fiquessin gratuït, mes gent aniria a llençar brossa allà, en comptes de les escombraries.



Per mi son un fantasma. No en se res. Ni quan passen, ni si passen, ni res.



Podent deixar els residus siguent obert al municipi sense necessitat d'una targeta



Poniendo gente a trabajar



Porto tres anys empadronat i encara no tinc el carnet poder seria més efectiu que ja que vaig a
empadronar-me em tramitessin el carnet des de l'OAC. A Barcelona et donen un bidó reutilitzable i petit per
la recollida dels olis.
Caldria premiar al qui ho fa bé. Algun sistema de descompte en l'impost de deixalles.



Posant algú al davant amb caràcter proactiu i no un bord com el que hi ha ara



Posant més contenidors i recollint més sovint



Posant persones de cara al públic que siguin aptes per aquesta funció



Primer, facilitant l’accés. Hi ha un grup de persones que es posa pràcticament a la porta .



obrint l’espai a tothom



NS/NC



No tengo una opinión al respecto



Obert 24h. Que la mateixa targeta d usuari que tenim obri la porta



La recollida de mobles o voluminosos molt ben organitzat. Cal trucar i sol ser força sovint la ruta de recollida,
al menys a la meva zona.



Tothom té accés a la deixalleria? És fàcil aconseguir una targeteta per entrar-hi? Crec que seria important
que tothom hi pugui tenir accés. Potser, a més, caldria tenir un espai habilitat més gran i clar.



Que els treballadors de la deixalleria t ajudin a descarregar i no hagis de fer tu sol/a



Que ens deixin entrar als residents (que estem de lloguer) encara que no tinguem la tarja (només la pot tenir
el propietari per pagar l'impost), per això no hi he tornat més



Que es pugui trucar i acordar un dia I hora de recollida de deixalles voluminosos a domicili.
Posicionar els contenidors baix el nivell d’accés amb cotxe per tenir-ho mes fàcil per llançar trastos



Que es redueixi el temps d’espera per recollir la basura voluminosa, exemple fustes-sofàs-matalassos.



Que la targeta no estigues k fer nomes allà in situ. Es podria sol·licitar x web i anar buscar la a l ajuntament.
Pk si tinc k imprimir justificant x anar deixalleria. O tb k tinguessin base de dades dels ki han pagat.
Que els punts mòbils de recollida siguin mes visibles. X recordar a la gent.



Que no hi hagi gent a l'exterior demanant ferralla quan accedeixes a la deixalleria



Que quedi més clar els diferents residus on van. També es podria donar informació d’on va a parar cada un



Reclassificació de residus potencialment reutilitzables, que es puguin anar a recollir a la mateixa deixalleria o
alguna altra ubicació(per exemple, cables d'aparells elèctrics, mobles i roba en bon estat, materials
diversos) - Es pot consultar el model de la proposta a https://www.uab.cat/web/residus/borsa-de-materialreutilitzable-1274857048968.html
Deixalleria mòbil també en dies laborables



Reformant-la i fent-la més gran



Remodelant L entorn i que no generi males olors



Retirant les persones que estan a la porta



Sense tanta llista d'espera a l'estiu per què vinguin a recollir el que es demana



Sobretot els horaris., que sigui mes llarg



Treballen bé, el servei és correcte



Trobo que és correcte, potser s’hauria d’informar de quins són els residus que han d’anar a la deixalleria i
quins es poden llençar als contenidors



Usuària del servei la única pega es haver d’adaptar-me a l’horari. Però funciona be. També es cert que la
amplitud d’horari potser perjudicaria a d’altres persones. M’estimo mes adaptar-me en la mesura en que
puc.

COM ES PODRIA MILLORAR EL SERVEI
DE NETEJA DE PLATGES?



Posant mes punts amb contenidors o escombraries a la platja



Posar-hi mes horària



Posant vigilants q expliquessin, informessin i sobretot motivessin a la gent a ser conscients de la seva cio per
mantenir netes les platges



Prohibició de cigarretes i gossos. Evitar botellons. Més neteja amb la màquina



Prohibiendo fumar.



Prohibint fumar a la platja



Prohibint fumar i mantenir la prohibició de gossos. Evitar botellons.



Prohibint fumar, les burilles es troben a manojos entre la sorra.



Responsabilitat de la gent.



S’hauria de posar més personal (a l’estiu) que facin neteja a peu durant el dia, sobretot a les zones on hi ha
més gent



Sancions reals a tot aquell que no compleix amb les normatives.
Camarades de gos, burilles cigarretes ,
Fer campanyes amb la ciutadania per recollir plàstics, botelles, burilles de cigarretes, etc . Netegem i
conscienciem



Sensibilització plogging , jornades, mes basures subterrànies millor



Sensibilitzant el civisme de la ciutadania inclòs castigant amb multes els infractors



Si fa falta es tanca la platja i es neteja a fons.
Sense prohibir les barraques es pot fer perfectament una bona neteja.



Sistema de neteja i higienització de la sorra de la platja, 2/3 cops l’any, garbellant en profunditat i tractant
la sorra amb vapor d'aigua o altres sistemes físics/no tòxics.
Mini-illes de recollida selectiva -totes les fraccions- al llarg de tota la platja.



Solen estar prou netes, llàstima que a la zona de les barques de tan en tan esta bruta amb els besaments de
aigües residuals.



Per mi està bé.



Pero hay?



Tal com he indicat essent entre tots mes cívics. Respectant els espais comuns i cuidant-los entre tots.



també sancions per qui deixa brutícia



Tenint més supervisió diària de l'estat de les platges



Trabajando gente



Una persona, igual que els socorristes, que anés passejant i netejant, inclosa la possibilitat de posar una
sanció administrativa a qui no compleixi amb la normativa



Passarel·les amb papereres mes a prop de l’aigua



Passant cada dia
Netejant platges i passeig
(Si la gent ho veu net, ho mantindran més net)
I controlant!



Penso que esta be



Penso que ja és correcte



No tinc res a dir



Ns nc



No ho se.



No tengo una opinión al respecto



Netejant-les. Prohibint gossos i prohibint fumar. Accions que ja es duen a terme en municipis com Palafrugell.



NO ANEM A LA PLATJA.



No en gaudeixo gaire, però crec que s'hauria de fer alguna cosa no per netejar-les, si no evitar que la gent
les embruti.



No estan excessivament brutes, el problema es que la gent és incívica i deixa les colles a la sorra. A part del
que he comentat abans amb les papereres obertes (vent + gavines).



No ho se.



No tengo una opinión al respecto



Limitant molt els fondajaments de barques... Aquestes són el major problema de la basura que hi trobem



Más gente trabajando



Menys gossos. A la Cala del Port , Pere Grau, s'ho ha notat i ara sempre hi ha merda de gos.



Mes escombraries, mes neteja a l estiu, i poder algu q vigili q les coses es facin correctament



Mes freqüència



Mes papereres i rètols que ho indiquin.



Més papereres, més agents cívics



Més personal i neteja manual, evitant el tractor que fa malbé la sorra



Multant a qui embruti



Multant als incívics



Multes



Neteja també durant el dia , y neteja del mar a la costa



Netejant cada dia. I, més complicat, millor educació cívica.



Netejant sovint



Ensenyant a la ciutadania mes jove bons hàbits de civisme amb l’objectiu que no vagin llençant residus i així
no tindríem que fer neteja per general esta be l’horari de neteja es correcte perquè no impedeix l’us
banyista l’única millora seria disposar de mes escombraries a la platja així aconseguiríem que la gent
s’endugués els residus generats i no deixar-los a la platja



es un problema de educació de la gent, per tant sancionar a qui incompleixi.



Està bastant bé per mi



Esta prou bé.



Evitant principalment que arribin plàstics de les clavegueres, desbordaments incontrolats a la fosca i al
pàrquing de la platja quan desborda aquella font amb aigua negre.
També controlant mes les deixalles del port ja que moltes acaben a l'aigua.



Fent una campanya potent de motivació, simultània a penalitzacions per qui no segueixi la norma



Fer-ho sense moure tant la sorra, hi hauria menys pols.



Formació en general complementada a escoles. Activitat instituts neteja platges. Agents cívics informant a
fumadors i al costat papereres



Funciona correctament



Funciona correctament.



Igual que el punt 9. En ple estiu es necessari mes mans amb el tema de neteja en general.
I si posen alguna sanció a la gent “marrana”, també estaria be. Quan ens toquen la butxaca fem mes cas.



Impossible millorar-ho.
A l’estiu ja em direu qui es planta a ple sol, amb la gentada que hi ha a millorar el servei.
Però el que crec que es podria fer es treure gent del paro, amb un sou el qual puguin mantenir-se i que es
dediquin a treure la brossa de les rieres, a netejar-les(ja que com vingui un torrent d’aigua tota la vora de la
riera s’enfonsa) mes personal per netejar platges, parcs, etc.



Incrementant el pressupost que contractar més persones que puguin netejar les platges habitualment



Incrementant-lo



Ja funciona bé... només cal més personal



Contractant una empresa competent



Creant una zona per gossos prou amplia i delimitada, on puguin córrer i jugar.



Crec que és raonable.



Crec que és suficient es la gent que ha de ser més neta.



Crec que estan netets
Consciència a la gent ficant rètols



donant més informació als usuaris, repartir cendrers i posar més papereres



Doncs posant mes escombraries, i fent mes controls, la gent es marrana i poder necessita algun toc d
atenció, malauradament no aprenem d un altre manera…però s ha d intensificar la neteja sobretot a l estiu



Dotant de mes vigilància les platges ja sigui a través de més policia o d'agents cívics i dotant aquests últims
amb permisos per poder multar a la gent que embrut. Al final si les persones anem amb cura tot estarà més
net.



Educació
Supervisió de la neteja que es fa.
A l'estiu fer-la cada dia
Vigilància i fer complir les normes.



Educant la gent



El problema aquí no és de l'ajuntament. És dels usuaris de les platges.



Em sembla correcte el servei actual



Em sembla que funciona bé.



En època d'estiu o caps de setmana, les papereres dels llocs turístics s'haurien de buidar més sovint, els cops
que faci falta, i posar mes papereres i mes grans, no pot ser que vagis a Castell i la paperera desbordi i
l’endemà segueix igual....
Altra cosa, és més control de qui embruta i multar... és el d'abans però és que hi ha molt porc que si no no
ho farà mai.



Amb civisme....



Amb màquines apropiades



Amb més efectius i multes



Amb més maquinària



Amb més papereres



Amb més personal i recursos



Amb més personal



Amb una vigilància de 6h a 22h, de tal manera que controlin la gent que porti menjar a la platja, que
tinguin bosses d'escombraries i guardin les seves deixalleries correctament, sense deixar res per la sorra.
Es podria crear un equip de vigilància social ciutadana, proporcionar feina perquè vigilin la seguretat i
neteja a la platja de juny a mitjans de setembre.



Amb vigilància itinerant per les platges que puguin advertir que no s’han de deixar deixalles a la sorra. El
problema es la gent incívica que deixa deixalles a la sorra en comptes de tirar-les a les papereres.



Anuncis impactants



Augmentant les papereres/contenidors, faria que els usuaris poguessin llençar els residus. Ja que ara si veuen
que tant papereres com contenidors estan desbordats, potser es guarden el paper a la motxilla o sota la
tovallola, i el paper acaba volant.
P.D. les papereres amb el vent que fa no son una solució ideal tampoc... Ja que el vent les buida també....



Buidar els contenidors mes freqüentment



Cal conscienciar més als usuaris.



Col·locant mes basures a prop de la sorra



Colocando más contenedores (papeleras) y aumentar personal.



La neteja de platges em sembla bastant bona.



La neteja de platges està molt bé.
La buidada de papereres de la platja no cal fer-lo amb un vehicle motoritzat sobre la sorra!!



Contractant mes personal i empreses series.



Contractant més personal.



Que es buidessin mes sovint les basures durant temporada alta



1. Incrementar el servei de neteja (fins i tot a l’hivern!)
2. Controlar les zones aptes pels gossos: a l’hivern la platja sembla seva i està plena de merdes!



A parte de remover la tierra poder limpiarla con alguna maquinaria que recoja cigarrillos y otras cosas y la
recogida de residuos también en el agua



Això sí q cal passant cada dia a recollir ...



Al hivern hi ha moltes defecacions de gossos. Amplia servei neteja i multar als amos que no recullen.



Al matí sempre han passat la màquina, el servei és correcte



Amb campanyes de conscienciació durant l'estiu.

QUINES EXPECTATIVES TENS AMB RELACIÓ
A L’ORDENANÇA?



Ara mateix no sabria explicar-me bé.



Baixes, serà un descontrol de cubells i brossa al carrer. Zero confiança.



Bones.



Bones. Espero que s'executi i es porti a terme de forma eficaç. Que s'estableixi algun sistema de supervisió
per assegurar que tot es gestiona de forma correcta.



Cap ni una.



Com es pot fer porta a porta en les segones residències? A la zona de la fosca.



confio en el projecte de porta i porta i crec que permetrà mantenir més nets les zones d'escombraries, evitar
males olors a l'estiu i una millora en la conscienciació respecte la recollida selectiva..



Crec que és inviable i multiplica por mil el problema dels residus els caps de setmana i al estiu.
En un poble petit gaire be sense turisme pot funcionar, aquí, mai.



Crec que no hi ha una solució ideal, així que m'adaptaré al que decideixin els experts.



Crec que tardarà una mica en resoldre.



Complir-la.



De poco sirven las ordenanzas si luego no se hacen cumplir...



Decebedores, com sempre.



Desastre total!!!



El mes important es reciclar millor.



El poble més net.



El porta a porta desitjo que funcioni però tinc les meves recances en que això sigui així. Suposo que serà
com tot que anirà per barris. Hi ha veïnats on s’adapten millor als canvis i d’altres on trigaran mes. Això anirà
en detriment de que el poble es veurà mes brut en certes hores del dia i depenent per on passegem. Tan de
bo m’equivoqui.



Empitjorarà la imatge dels carrers de Palamós, i augmentarà la sensació de brutícia, especialment a punts
d'alta concentració d'apartaments turístics i/o habitatges de segona residència.



Esperaria que estigui fonamentada en evidències del que funciona. Que contempli mesures específiques
per evitar que l'afluència de turisme sigui una excusa del mal funcionament dels serveis.



Espero no es realitzi.



Espero que es faci lo mes ràpid possible. Sinó que canviïn el tipus de contenidor com aquells de pedal
perquè sempre quedin tancats.



Espero que es recicli més i que els barris estiguin més nets. No com a Calonge que fan fàstic les cantonades
això sense tenir en compte la pudor que fa a l'estiu i la mala imatge del municipi que fan els pals ple de
galledes d'escombraries tot el dia o les que volen pel vent. Espero que el model de Palamós no sigui aquest.



Espero que la retirin..



Espero una millora en la recollida de residus i en l'aspecte del poble.



Factible potser en urbanitzacions de cases individuals, però inviable en blocs de pisos, en edificacions velles
amb carrers i voreres molt estretes. Actualment en molts llocs on hi ha els contenidors no pots passar per la
vorera, has de baixar al carrer. Imagina contenidors a cada porta!



Abans s'hauria de fer una normativa que prohibís l'ús de tants envasos no retornables.



Formant i conscienciant persones ens estalviaríem brutícia de Cubells del porta a porta sobretot en zones
de molts pisos. A Calonge, els edificis tenen uns pals on pengen escombraries que queda lleig, brut, fa molt
males olors...Els incívics pengen la bossa a pals aliens. Sempre més net containers submergits.



Hagamos lo que hagamos siempre perdemos los mismo... nosotros hacemos todo la ordenanza se quita
faena y pagan a menos trabajadores.



Hi ha poques campanyes contra l'incivisme que no siguin penjar cartellets i poca neteja viària. Es confia
massa amb la pluja.



Ho veig desafortunat, gens realista.



Imagino que un augment del pressupost farà que hi hagi un servei millorat de recollida de deixalles fent que
en general els contenidors no es desbordin i es vegi el poble més net.



L’ordenança potser estarà molt bé, però el problema de la neteja sempre serà la mala educació de molta
gent.



La nueva ordenanza no contempla los edificios con más de 10 vecinos. Los trabajadores de horarios
nocturnos , la suciedad, la estética, y la logística ya que en muchas zonas los camiones no entran por
tamaño.



Las expectativas son buenas si ajuntament, empresa de limpieza y ciudadanía ponen de su parte



Les gavines embrutirien tot. Si hi ha una vaga d’escombraries com a Salt davant de tots els portals de cada
casa seria un desastre.



Aquest tipus de recollida de basura l’he vist a altres pobles i es un desastre.



M’agradaria que s’aconseguís tenir un poble net i que els visitants es quedessin amb un bon record i que per
el contrari no s’enduguin una imatge de palamós bruta o incívica es el nostre poble i l’hem de cuidar entre
tots i totes ja siguin residents o estrangers.



M'agradaria que no se'ns fes la vida més difícil i complicada. Ja en tenim suficient amb la feina, torns, horaris
nocturns, cura i conciliació de la família. Jo tinc una avia que duu bolquers i només el fet de gestionar això
en recollida porta a porta em sembla impossible. 5 o 6 bolquers diaris d'excrement i pipis guardats a casa, i
a l'estiu!? No ens feu la vida més difícil a les persones.



Mitges-altes.



Molt altes.



La neteja a Palamós no està en el seu millor moment, així que hi ha molt de marge per millorar. Qualsevol
millora hauria de notar-se.



Molt dolentes i tothom que viu a municipis que ja realitzen el porta a porta no estan gents contents.



Molt Bones.



Nefastes, la nova ordenança no m agrada…no estic d acord en la recollida porta per porta…considero
posar en marxa una cosa q no funciona en altres pobles es perdre el temps!!!poder s hauria d revisar la nova
ordenança i pensar mes amb el cap!!!



Negatives.



Ninguna.



No a la porta a porta. I menys en un poble turístic com palamós i una zona de calor. Serà un descontrol, un
niu de merda pels carrers. Una mica de sentit comú, no cal fer tants estudis, per a reciclar hi ha opcions
millors.



No crec que millori la recollida porta a porta, seria pitjor. Per horaris,



No en tinc gaires, la veritat. Abans que res, crec que cal un estudi amb els indicadors adequats, per part de
l’Àrea de Medi ambient, que toqui tots els temes anteriors, per poder tenir un ‘retrat’ de la realitat de
Palamós. Demanar la participació de la ciutadania és recollir una informació sesgada i, en cap cas, pot
substituir un estudi seriós sobre la realitat de Palamós; amb els indicadors adequats.
El Porta a porta és un projecte molt delicat que necessita d’un seguiment i acompanyament molt important
(no n’hi ha prou amb implantar-lo i ja està). Dit d’una altra manera, el Porta a porta no sempre té ‘bona
fama’ i sovint està acompanyat de polèmica. Cal una GRAN campanya de comunicació per informar del
funcionament de la mesura i dels avantatges econòmics i mediambientals (amb xifres concretes del nostre
municipi) que comportarà, i tinc els meus dubtes sobre si es sabrà fer (la comunicació és un dels punts febles
de l’Ajuntament). No pot ser un ‘bolet’ i que se’n parli només un dia. A més, cal plantejar INCENTIUS
ECONÒMICS per aquella gent que ho farà bé i la penalització d’aquells que es saltaran la norma.



Veient com n’està, de brut, el poble, i el poc interès en reciclar (només cal fer un cop d’ull als contenidors)
de ciutadans, establiments i hostaleria, aquesta ordenança és tot un repte.



No estic gens d'acord... ho he viscut a Calonge i es horrible tant per al poble en concret com per al veí, ja
que tothom va després al poble veí a tirar les escombraries.



No estic molt convençuda.



Els horaris i dies de recollida no serà fàcil de complir. Encara més a l'estiu amb tanta gent.



No funcionarà



No gaire bones, perquè ara s'ha posat de moda això de la recollida porta-a-porta i és només una forma de
que hi hagi més brutícia al carrer. A més a més, Palamós es un lloc de molt turisme i els turistes no estan per
horaris de baixada de residus. Als seus països ho fan d'altra manera que el porta-a-porta.



No gaire bones. Crec que perjudicarà la imatge del municipi. Altres països tenen sistemes de recollida amb
el mateix contenidor però amb bosses per colors. De tal manera que separen les bosses automàticament a
la deixalleria. Reduint el nombre de camions que han de fer la recollida. Crec que és un bon sistema.



No gaire favorables.



Desconeixement de com anirà.



No ho se.



No m’agrada gens ni mica.



No me quiero imaginar cómo van a quedar las bolsas en la puerta, cuando las destrocen las gaviotas o
perros. Si ahora consiguen sacarlas de los contenedores.



Las personas no van a respetar los horarios, porque ahora tampoco lo hacen . Sacan las basuras por las
mañanas cuando salen a trabajar.



NO rotund a la recollida selectiva!



Que no em compliquin la vida amb dies i horaris, així com l'aspecte de cases amb amb un grapat de
cubells plens de deixalles. Així com tenir a casa bosses pudentes perquè no es por treure-les avui, sinó dema
passat.



No sé com funciona si algú deixa, al carrer les escombraries que no toquen... S'estaran fora fins el dia que
toqui? Això comportaria carrers més bruts.



Ns nc



Pagar més, per unes bosses d’escombraries personalitzades.



Pocs dies de recollida de diferents residus a la setmana, acumular molta escombraries si un dia no pots
treure-ho.



Punt de reciclatge molt allunyat.



poques, la veritat.....



Poques. Es farà el mateix que els pobles del voltant, sense millorar gaire res.



Poques.
La veritat que sempre havia pensat que el porta a porta era el millor sistema. Fins que vaig veure
l'atabalamenta de la meva àvia, al centre de Girona. L'horari per cada residu. Anava liadissima per llençar
la brossa.



Vull dir que segurament serà un bon sistema, però si a sobre de reciclar, cal estar pendent de què pots
llençar cada dia, és un afegit més a la complicada vida en aquest sistema ja prou complicat. I si a la llarga
va lligat a sancions econòmiques a qui no compleixi: un altre càstig a la classe treballadora. Siusplau:
consciencieu, no sancioneu més, que gairebé tothom va escanyadíssim. Però feu el que feu, segur que
rebreu moltes crítiques.



Mentre no feu un forat de diners públics, i contracteu a més gent, jo ja em donaria per satisfeta.
I més que pensar en la imatge del municipi, per mi seria més valuós pensar en la qualitat de vida de les que
hi vivim i hi treballem.



Pot millorar aquesta imatge no prou neta q te el poble.



PSSST.



Q ens ho posin fàcil per poder complir amb el medi ambient



Q millori el pla actual…pk deixa molt q desitjar…actualment Palamos es brut i necessita urgentment un
canvi.



Que ajudi a mantenir una vil·la neta.



Que doni més importància a la neteja ja que Palamós està molt brut, però que no comporti una nova
disciplina amb una restricció horària ja que cadascú té diferents horaris i no podem tenir 3 dies els cubells a
casa perquè no hem estat a casa aquells dies de recollida.



Que d'una manera o altra quan vagi a llençar la brossa de la manera que sigui no hagi de deixar la bossa
al terra perquè no hi cap al contenidor. Amb tot el que implica.



P.D. el porta a porta es una bona idea penso, però s'ha de tenir en compte que si els restaurants deixen tota
la brossa al carrer encara que siguin unes hores la solució potser es pitjor, perquè amb pocs minuts el vent es
pot emportar tota la brossa cap al mar ... I posar uns contenidors enormes seria visualment molt lleig... Potser
contenidors d'aquells soterrats??



Certament no hi ha una solució immediata, però si fos fàcil els polítics no tindrien massa feina suposo :)



Que el poble tingui una millor imatge i no estigui sempre ple de cubells d'escombraries i brutícia.



Que es millori la imatge del municipi i que hi hagi major conscienciació de la ciutadania.



Que es valori tot i es sigui realista. No només es pensi en els de Barcelona, sinó primer en la gent del poble.



Que el poble sigui mes net, facilitar la recollida per els veïns.



Que faciliti la vida i ens ajudi a ser una vila més verda.



Que millori la imatge de Palamós en quant a neteja ja que és la primera imatge que donem com a
municipi.



Que millori l'ajuntament, no els veïns.



Que millori realment la neteja del poble, tenim nom de brut ja des de temps llunyans.



Les merdes, pixats d’animals es insostenible , cal fer alguna cosa i la gent només entén les sancions.
També cal premiar a qui ajuda.



Els contenidors i zona de residus es repugnant . Tot brutícia i ple , això fa tirar enrere a qui vol col·laborar.



Que no es duguin a terme.



Suficient brut esta el poble com per deixar les escombraries al carrer especialment problemàtic en èpoques
d'estiu i especialment preocupant els horaris que es poden imposar. No organitzarem el nostre dia a dia
segons els horaris de les escombraries.



Que no es faci recollida porta a porta.



Que no m'agradaria que s'implementi el servei porta a porta.



Que no s imposi d avui x dema. Que sigui progressiu i k sigui x tothom. No nomes x unes zones.



Que no se apruebe, sera un pueblo muy feo, con pisos pequeños, para guardar la basuradurante mucho
tiempo, no me convence esta ordenanza...



Que no s'implanti el porta a porta. Vist com funciona a altres municipis és un pas enrere i queden els carrers
plens de brutícia (vent, gavines, gent incívica, ...)



Que no s'imposi el porta a porta. Trobo que en d'altres ciutats pot estar be, però explica-li tu al barceloní de
torn, o al AirBNB que ha de deixar la brossa a la porta, se'ls hi enfot tot això.



Que no tiri endavant.



Que Palamós estigui més net.



Que qui generi més residus per càpita pagui més. Penalitzant les segones residències per la problemàtica
que porta l'estacionalitat en la recollida.



Que s'acabi aconseguint una ordenança una mica flexible i ben explicada.



Que s'entengui bé, es porti a terme i millori neteja i reciclatge.



Que serà nefast per la imatge del poble.



Que serveixi per aconseguir tenir un poble més net i endreçat.



Implicació i compliment de totes les parts.



Que serveixi per resoldre definitivament el problema de la neteja de la via pública i la lamentable imatge
actual dels punts de recollida de residus.



Que si no es compleix hi hagin sancions



Que si s aprovà tindria de baixar el preu que paguem.



Que tot quedarà com està....



Que una vez se determine la ordenanza se cumpla de veras.



Sancionar a la gent q deixa les deixalles i/o altres articles allà on li sembla.



Serà un fracàs... Hi haurà molt abocament descontrolat. Carrers encara més bruts.



Si es fa amb càmeres, control i multes pot funcionar bé. Sense càmeres ni multes, serà un fàstic i encara hi
haurà més rates.



Si és que es fa, Ojalá funcioni!!



Palamós està molt brut i queda molt que desitjar!



Si no es fa una vigilància i es sanciona l’incompliment de l’ordenança, no servirà per res..



Sincerament crec que el servei funciona adequadament, però falta conscienciació per part dels ciutadans,
falta d’informació i, potser, també falta més personal.



Soroll, olors, ordre.,,



Suposo que es deu referir a l’alcaldia.



En Lluis esta fent les coses de meravella, això si, que es deixi de gastar diners l’Ajuntament en arreglar carrers
i que els dediqui mes a tenir el poble ben maco. Ja que les voreres de l’avinguda estan molt malament això
si, el carrer major molt maco.




Que es dediqui a millorar la carretera de l’ITV, que casa vegada que plou sembla un camí de Montanya.
Tenir un poble net.

