RESULTAT DEL PROCÉ DE TREBALL I VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES
CIUTADANES PER AL PRESSUPOST PARTICIPAT 2019.
Palamós, 26 d'octubre de 2018

Propostes vàlides per al debat en el Taller de priorització 27 d'octubre de 2018

NÚM.

21

NOM

TITOL DE LA PROPOSTA

Albert Garcia

Millora visibilitat del giratori del Pi
d’en Xana

És sabut per tothom que al giratori del Pi d’en Xana hi ha molts accidents, especialment en el punt on
s’incorporen els vehicles que venen de la carretera vella que quasi mai fan l’Stop indicat. En aquell
xamfrà hi ha uns panells acústics de color negre que impedeixen veure si ve algun vehicle des-del
pavelló. La proposta és substituir els panells negres per vidres transparents, que a molts llocs n’hi ha,
així hi hauria visibilitat i es continuaria ailllant acústicament als veïns.
Actualment, i si mireu el registre de incidències a les vies públiques de Palamós, el carrer posterior a
Gaspar Matas, en la seva part inicial (al costat del pont d’accés a la rotonda per accedir a l’autovia) hi
ha un petit accés lateral amb uns panells protectors del so de color negre que dificulten la visió a
tothom. Jo, i com molts veins, ja he patit un accident en aquest punt de la via i un innombrable nombre
d’espants per sortides de vehicles que no accedeixen amb l’atenció deguda. La necessitat :evitar que
hi hagi un accident greu (moto o bicicleta) i que ens lamentem a posteriori (típic).
Canviar els panells opacs per uns que permetin veure què hi ha al darrera (altres vehicles) per poder
actuar tothom amb precaució. També es poden treure i no posar-hi res (dubto molt que facin gaire
feina més que la de molestar).

170

(proposta 18)

Canvi panells protecció de sorolls
opacs per uns de transparents

proposta per
debatre al taller
de priorització

21, 170

Millora de visibilitat enreuament Pi
d'en Xana (tennis)

62

Koldo Portero
Capdevila

proposta per
debatre al taller
de priorització

62

115

Fermí Ros Garcia

9

Aurora

154

Mª Josefa Martos

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

inversió estimada:
petita 0-15.000€
mitjana 15-50.000€
gran 50-100.000€

comentaris d'interès referent del procés de
treball i valdiació de les propostes

ubicació: encreuament Figuerar - Pi d'en Xana

Canviar els panells protecció sonora que actualment són opacs per panells transparents
Actuació al pont d'accés al far per La pasarel·la proposada conectaría les voreres de més amplada evitant haver de passar a peu per un
evitar atropellaments: passarel·la pont que és estret pel pas simultani de vehícles i persones. Apart dels veíns, és pas obligatori per a
exclusiva vianants
tothom que vulgui anar al far.
úbicació: c/ Ametlla de Mar
Passarel·la per vianants al pont
Passarel·la per connectar les voreres de vianants al pont que condueix al far sense haver d'invaÏr
d'accés al far
l'espai de vehicles.
Proposta que la varem presentar el 2017, per a les obres del 2018.
De més, l'Associació de veïns de les Cases Noves ja ho hem demanat en diversos moments amb
al·legacions.
Baixada carrer Balmes al pàrquing
Comentat amb el Sr. Alcalde, ens va manifestar literalment, que "Havent analitzat la seva proposta la
del Cervantes (Arbreda)
valorem en positiu per tal cosa passa a indicar als Serveis Tècnics Municipals que redactin un projecte
que doni resposta a la seva petició per tal que pugui ser realitzada a mesura que les limitacions
pressupostàries municipals ho permetin"
1-Zona de contenidors : fer que les dues zones existents per a contenidors siguin uns espais higiènics
, accessibles i organitzats , fent uns recintes tancats on hi quedin recollits els diferents contenidors,
amb un paviment apte per la neteja a pressió amb aigua.
Adequar l'espai de l'actual pàrquing 2- Instal·lar hi paperes
del "Cervantes"
3 - Canviar la il·luminació de tot el recinte i adequar-la a la normativa vigent
4 - Millorar la mobilitat a peu dels veïns per creuar el recinte.
5 - Tenir especial cura de la neteja i manteniment de l'espai ( retirar o fer un manteniment de la resta
de les grades que queden en dos costats del recinte)
Facilitar movilidad
Suavizar la subida del párquing de la arboleda por ir al cole la Vila y sus peldaños.

160

Francisco Durán
Durán

Insisteixo en aquest projecte que en el dos mil disset ho Vaig demanar i el Sr. alcalde va contestar
literalment "Havent analitzat la seva proposta , la valorem en positiu, per tal cosa, passo a indicar als
Reduir pendent excessiva d'entrada i
Serveis tècnics municipals que redactin un projecte que doni resposta a la seva petició, per tal que
sobretot sortida del pàrquing del
pugui ser realitzada a mesura que les limitacions pressupostàries municipals ho permetin."
Cervantes amb el carrer Balmes
En la butlleta de Proposta AMB VEU I VOT del 2017 ho Vaig tornar a reclamar sense sortir acceptada,
per això aquest any torno a fer-ho.

proposta per
debatre al taller
de priorització

115, 9, 154, 160

ubiació: aparcament del cervantes
Millores en accessos, seguretat i
acabar la connexió a peu arbreda - c/st josep, escala amb terrasses amples i rampa a l'accés per
mobiliari a l'aparcament del cervantes
c/Balmes, instal·lació de paperes, millora en el paviment de la zona dels contenidors.

petita

mitjana

proposta tècnica alternativa. reduir desnivell al
mateix carrer amb escala per terrasses +
rampa annexa

9+115 = millores aparcament cervantes
la il·luminació es descarta per necessitat
d'estudi il·luminic donat que el canvi
d'orientació de l'il·luminació pot compartar
intal·lació de noves columnes de llum

mitjana

3

Conxa

111

Joan Sánchez

proposta per
debatre al taller
de priorització

3, 11

155

Elena Buxeda Mauri

proposta per
debatre al taller
de priorització

155

59

Carme Minguell
Casado

proposta per
debatre al taller
de priorització

59

52

Marc Knorr
Puigdemont

proposta per
debatre al taller
de priorització

52

34

Susanna

84
proposta per
debatre al taller
de priorització

Rampes per voreres

A dia d'avui al nostre poble hi han moltes voreres als costats dels pas de vianants que encara tenen
l'esglaó alt, és a dir aprox. 10 cms. o més d'alçada, amb la dificultat que això comporta als vianants
Seguretat i mobilitat de persones amb mobilitat reduïda i cotxets de nadons, etc...
La proposta seria adeqüar tots aquests passos-voreres dels passos de vianants, així com pintar més
sovint els passos de vianants dels carrers.
ubicació: a tot el municipi segons anàlisi
Reducció de barreres
A partir de la detecció de les barreres actuals inversió per a millorar rampes i accessos diversos al
arquitectoniques a la via pública
municipi
Hi ha carrers on és desagradable caminar. Val més eliminar els arbres que nolillloren sinó que
perjudiquen. Per exemple, els del carrer Nàpols (vorera institut/ indústria).
Fora arbres que trenquen voreres
També hi ha molts "forats" on hi ha arbres plantats que fan més pena que glòria. Si no se'n pot fer un
bon manteniment, millor tapats i nets.
ubicació: c/ Nàpols
substituir arbrat i arranjar vorera del
Arranjament de la vorera del carrer Nàpols amb substitució de l'arbrat actual per arbres que no generin
carrer Nàpols (institut)
desperfectes a la vorera
Aquesta proposta-demanda la faig general per a tot Palamós, tot i que ja ha estat feta en dues
ocasions a l'ajuntament de Palamós mitjançant escrits 04.09.2018 i 02.05.2018. Petició registrada
Substitució d'arbres morts i reposició
núm. 4914/2018 data 04.05.2018.
dels que falten
Concretament pel tram del carrer Santa Marta entre c/Aragó i Rosselló.
Agrairem considerar aquesta proposta-demanda.
Reposició i substitució d'arbrat

25

Lídia Sánchez

proposta per
debatre al taller
de priorització

25

42

Francesc Puig
Martorell.

proposta per
debatre al taller
de priorització

42

ubicació: a tot el municipi segons anàlisi
Substituir arbrat que està malalt i resposició d'arbres en escocells que no n'hi ha.

Crear accés amb rampes entre les dues platjes de la Fosca, ara està separat per un tram de sorra i
vigues de fusta que dificulta el pas de cadires de rodes, cotxets de passeig i bicicletes.
De més, al ser de sorra la platja està fent forat cada cop és més difícil passar.
ubicació: La Fosca
accés adaptat entre les dues platges
Crear un accés adaptat entre les dues platges de la Fosca que augmenti l'accessibilitat en aquest
de la Fosca
tram.

petita

mitjana

4000€ aprox

petita

Millora Passeig Platja de la Fosca

Adquisició de papereres

Més papereres. Més terra net

34, 84

iniciat projecte ZERO BARRERES (Ciutat
Educadora) amb conscienciació i anàlisi de
deficiències

Modificar las voreres que no tenen rampes per cotxets o vehicles de minusvalids, etc.
A banda d'això, hi ha moltes que es impossible passat de lo estretes que són.

compra de papereres

Seguretat a l’access a la platja per
carrer Mallorca

Crec que potser hi ha molta distància d'unes paperes a altres en el conjunt del poble i potser per això
els carrers brutejen.... No tothom està disposat a passejar amb brossa a la mà durant massa estona...
. Més papereres repartides pel poble i voltants. Vigilant que no es facin servir de contenidors
d'escombraries.
. Més seguiment amb els propietaris de gossos que no recullen els excrements. És fastigós com està
el poble farcit el terra de caques de gossos.
ubicació: a tot el municip segons anàlisi
Compra de paperes del nou model que evita que les bosses es girin amb el vent i que incorporen
cendrers

petita

Accés a la platja segons instancias proposades al ajuntament nº 7509, 7711, 7964 i 9303
som veïns de President Macià, accedim a la platja pel carrer Mallorca, paguem els nostres impostos
com tots els ciutadans i hem observat la discriminació existent en els accessos a la platja, vénen
persones molt grans que tenen problemes en accedir a la platja i sobretot en sortir del mar.
Hem posat aquestes instàncies per intentar algun acord i no ho hem aconseguit, l'import invertit en
aquests arranjaments seria mínim i contribuiria a la seguretat de les persones grans que accedeixen a
la platja per aquesta zona.
Moltes gràcies i salutacions.
Lídia Sánchez

ubicació: Platja Gran
passeres d'accessibilitat a la platja
Les passeres d'obra a la platja gran de Palamós estan separades entre si de forma seqüencial i en
gran de Palamós en els trams entre
carrers alterns. Es pot millorar l'accessibilitat fins a l'aigua en aquests trams entre serveis mitjançant
serveis
passeres de fusta que s'intal·larien durant la temporada de bany.
Carrer Rutlla Baixa

petita

les passeres d'obra estan ubicades carrers
alterns a la platja gran, si no, estarem ocupant
espai de platja amb obra en poca distància.
reformulació de la proposta amb passeres de
fusta per instal·lar-les només en temporada de
bany al carrers alterns per facilitar pas de
persones amb mobilitat reduïda.

petita
enllumenat va quedar pendent de com a part
de projecte integral. Cal procés de treball amb
els veïns.

Fer l'enllumenat i la xarxa de baixa tensió del c/Rutlla Baixa.
Reparar les reixes i tapes del clavegueram que fan soroll.

millores recull d'aigües pluvials al c/ ubicació: Carrer Rutlla Baixa, de Sant Joan
Rutlla Baixa
Substitució de la reixa central de desaigua i millores en les tapes del clavegueram

petita

47

Jaume Altisen

81

Josep Lluís Pérez

proposta per
debatre al taller
de priorització

47, 81

85

Alonso

35

Susanna

proposta per
debatre al taller
de priorització

85, 35

Retolació dels noms dels carrers
Posar els noms dels carrers a les
cruïlles
Plaques de noms de carrers

Palamós respectuós i cívic

La majoria de carrers no tenen plaques a les travessies.
A la majoria de carrers de Palamós no hi ha plaques amb els noms i són Moltes les persones que van
desorientades
ubicació: a tot el municipi segons anàlisi
Millorar la identificació dels noms dels carrers instal·lant plaques se senyalització especialment a les
cruïlles

98

Alexandre

Campanya cendrers

Campanya de cendrers per col·locar a les façanes, vora les portes d'entrada, d'edificis públics i també
de locals i establiments amb entrada i sortida de persones per tal que les puntes de tabac no siguin
llençades a terra.

proposta per
debatre al taller
de priorització

98

campanya de cendreres portàtils

ubicació: pet tot el municipi
A banda de seguir instal·lant papereres que incloguin cendrers, inversió en una campanya de centrers
individuals portàtils per tal de fomentar que les burilles no es llencin a terra.

13

Ignasi

Parc infantil, millorar condicions

Millorar les condicions del parc infantil ubicat a l'Av Mediterrani. El paviment de pedres presenta
problemes pel veïnat i s'hauria de canviar per un paviment de cautxú que a més milloraria la seguretat.

proposta per
debatre al taller
de priorització

13

19

Santjoanenca

millorar el paviment del parc infantil ubicació: Av. del Mediterrani
de l'Av. Mediterrani
Instal·lació de cautxú al terra del parc infantil de l'Av del Mediterrani.

101

Associació de veïns
de Sant Joan

proposta per
debatre al
taller de
priorització

19, 101

32

Albert Garcia

Posar més tirolines

36

Susanna

Creació de parcs juvenils

Condicionament Parc de la Bassa

es recull proposta mobiliari.
wc de l'aparcament és de ports. a la platja
xiringuitos són d'ús públic (no només per
clients) per concessió.
wc arbreda es pretén obrir en horaris de més
afluència al parc. i s'actualitzan els wc del
passeig.

. Posar bancs per seure al carril bici del pont de ferro fins al pou de l'aigua.
. Fer un manteniment més acurat als WC del Paseig i de sota l'escala del casino.
. Instal·lar més WC públics arreu del municipi i a la platja pels banyistes.

No sé si seria possible fer un nou parc amb bancs, taules i zona d'esbarjo a la zona del vial del port
Creació d'un nou parc a la zona del entre les rotondes de St.Joan i del vial del port. Hi ha diferents zones bastant abandonades que
vial del port
podrien donar un nou servei a moltes famílies que volen disfrutar de l'aire lliure. Pot potenciar i
dinamitzar alhora el carril bici d'aquesta zona.
ubicació: via verda aldi-pont de ferro i vial del port
bancs trams via verda i al costat de
instal·lació de bancs als trams de via verda entre rotonda de les aigües al pont de ferro, i al costat del
carril bici
carril bici del vial del port

Parc de La Bassa a Sant Joan

petita

petita
les paperes del nou model incorporen cendrer.
Als edifici públics a fora s'esta realitzant
projecte de no tabac tampoc als entorns
propers.

petita

petita

Després del primer arranjament que ha quedat molt bé, trobo a faltar que s'acabi d'arreglar el camí
central que recorre el parc. Sembla estar incacabat. Podem compactar el camí i fer-lo més acabat?
es recullen propostes de millora.
els pipi can tècnicament es decarten perquè
els mateixos animals no els uitlitzen.
el fet que també sigui zona d'esbarjo animals
es va determinar tècnicament passar un
procés de valoració dels usos i usuaris afegint
senyalització
wc requereix una instal·lació de desaigües que
cal estudi més detallat, així com, requereix
aprofundir en proposta de gestió del propi
servei.

Zona verda situada entre el nucli urbà i polígon comercial del Pla de Sant Joan, hi ha un conjunt de
taules, cadires, papereres i una font d'aigua, caldria complementar els equipaments amb la instal.lació
de enllumenat, lavabos, aparca-bicicletes i zona tancada per a pipi-can.

ubicacio: Parc de la Bassa (c/Joan Rovira i Bastons - Arnau Sa Bruguera. Polígon de Sant Joan)
Continuació de les millores al Parc de
Continuar millores al parc de la Bassa (provinents del procés de pressupost participat 2018) amb la
la Bassa
instal·lació d'aparcabicletes, il·luminació dirigida al parc i arranjament del camí central
Veient el gran èxit entre la canalla de la tirolina que hi ha al parc de l’arbreda, estaria molt bé posar
més tirolines als diferents parcs infantils del municipi
Penso que els parcs infantils queden molt acotats per als que ja són més grandets. Algunes
instal.lacions es trenquen sovint perquè no están preparades per a nens i nenes a partir de 10-12 anys
en amunt. Crec que hi hauria d'haver parcs on disfrutar de la tirolina, els columpis, el balancí gegant
però en tamanys adaptats a altres edats. Hi així es conservarien millor les que ja tenim.

mitjana

proposta per
debatre al
taller de
priorització

32, 36

77

Irene Gasa Gregorio

proposta per
debatre al
taller de
priorització

77

172

proposta 18

22

Albert Garcia

proposta per
debatre al
taller de
priorització

172, 22

64

Laura Rodríguez
Larrosa

creació d'un nou parc familiar a la
zona la fosca

Ubicació de nou parc a una pineda pública a la fosca com a espai familiar i amb jocs integrat a la
natura per enfilar-se amb orientació especial +8 anys

Instal·lació d'una font de les que propulsa xorros d'aigua de manera aleatòria per diferents sortidors
Una font de les que treu "xorros"
ubicats al terra.
d'aigua d'arran de terra (com la de la És un gran punt de trobada i de joc per els petits i els seus pares, de més de la gent que s'atura
Plaça Europa de Platja d'Aro)
només a gaudir de l'espectacle.
Terra anti-deslliçant a la zona, un horari de funcionament, un parc o una zona amb bancs i hombra.

Nova font lúdica

ubiació: complementar usos en zona d'oci i joc del municipi segons anàlisi
Instal·lació d'una font amb usos lúdics (sortidors a terra) que permeti ser ornamental en determinats
moments i èpoques de l'any però també que permeti el joc d'infants i joves. ubicació en una zona d'oci
i joc familiar ja existent del municipi

millora de l'espai públic de la plaça
mn. gumersind

la plaça de mn. gumersind ha esdevingut un dels centrs neuràlgics de sant joan, on cada tarda es
reuneix un nombre elevat de persones que, sovint, pot apropar-se al centenar. l'elevat nombre
d'usuaris fa que siguin necessàries diverses millores a l'entorn d'aquest espai. en concret es proposa
instal·lar un nou mòdul de gronxadors, programar els focus per tal que il·luminin la zona esportiva fins
al vesprre (sobretot a l'hivern), pintar sobre el paviment les línies dels camps de futbol i bàsquet, pintar
les parets del local polivalent i els murs que envolten l'espai, reparar les portes i els panys dels wc,
instal·lar ressalts limitadors de velocitat i senyalització annexa, reforçar les papereres, adequal els
locals de sota l'escetari per tal de posar-los a disposició dels veïns i preveure algun element que
impedeixi enfilar's-hi al teulat (pel perill que això suposa i pels diversos accidents que hi ha hagut).

El parc infantil de la Plaça Mussèn Gumersind de Sant Joan és molt utilitzat per tot el veïnat. Hi ha un
Adequar escaló parc infantil Mussèn escaló que separa les dues parts del parc que és molt perillós per la mainada i de molt mal accés per
Gumersind
els cotxets. La proposta seria fer-hi alguna rampa d’accés, per exemple a continuació de la rampa que
ja hi ha des-de la pista inferior.
ubicació: Plaça Mn. Gumersind
millores d'accessibilitat a tot l'entorn de la plaça Mn Gumersind, reposició de mobiliari (paperers i
millores plaça Mn Gumersind
bancs), ampliació dels elements al parc infantil (diferents edats), millores en l'equipament esportiu i
protecció (xarxes) a la pista esportiva.
Sol·licitem 10 menjadores per a gats homologades, que així evitaríen brutícies al terra, malestar dels
veíns.
Menjadores per a gats
Seria tot més net i més ordenat.
Gràcies.

Menjadores per a gats

Som molts palamosins que ens agraden els animals i en especial els gats. Saber que les colònies
están controlades i ben ateses ens tranquilitza i ens apropa al nivel de sensibilitat amb els animals
d'Europa.
Molts pobles tenen menjadores i rètols indicant que les colònies están controlades i vigilades. Crec
que es poden millorar notablement les condicions de vida d'aquests animals.
Les menjadores serveixen per:
. Millorar l'espai on posen el menjar i l'aigua.
. Evitar que altres animals es mengin el menjar dels gats
. Ajudar a l'associació Procat a optimitzar/facilitar la feina que fan cada dia de l'any les alimentadores.
. Millorar les condicions de vida dels gats.
. Ajudar a mantener l'entorn net. Millorar l'entorn i el medi ambient.
. Que els veïns de les colonies vegin que està tot molt net i ben cuidat. Evitar queixes dels veïns.

Lídia Caixas Ros
Lídia Ros Fullà
Arnau Casanovas Drevet
Carme Costart Valiente
Karine Boveroux
Pau Recolons Pantinat
Carme Pantinat Palahí
Marc Recolons Pantinat
Concepción Montserrat Balió
Dolores Sánchez Cubero
Manuel López Nevado
Dolors Joan Tossas

Menjadores per a gats

Som molts palamosins que ens agraden els animals i en especial els gats. Saber que les colònies están controlades i ben ateses ens
tranquilitza i ens apropa al nivel de sensibilitat amb els animals d'Europa.
Molts pobles tenen menjadores i rètols indicant que les colònies están controlades i vigilades. Crec que es poden millorar notablement les
condicions de vida d'aquests animals.
Les menjadores serveixen per:
. Millorar l'espai on posen el menjar i l'aigua.
. Evitar que altres animals es mengin el menjar dels gats
. Ajudar a l'associació Procat a optimitzar/facilitar la feina que fan cada dia de l'any les alimentadores.
. Millorar les condicions de vida dels gats.
. Ajudar a mantener l'entorn net. Millorar l'entorn i el medi ambient.
. Que els veïns de les colonies vegin que està tot molt net i ben cuidat. Evitar queixes dels veïns.

Mª Dolors Quintana Moreno

Menjadores per a gats

M'adhereixo a la proposta que fa Procat Palamós per a millorar la vida dels gats del carrer.

117

Margarita Caixas Ros

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

petita

estimació 100.000€

gran

ressalts i limitació velocitat ja són actuacions
previstes.
locals-escenari de la plaça mn gumersind es
suma a la proposta 100. pintura i panys és
manteniment

mitjana

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Laura Algans Caixas
Magdalena Mayoles Canades
Francesc Turró Turró
Ramon Hormigo Boix
Pilar Muñoz Hernández
Carmen Núñez Capel
Rosa Leiva
Betiana Jéssica Núñez Danielli
Sílvia Muñoz Hernández
Rafael Muñoz Saavedra
Felip Caletrio Miguel
Pilar Hernández Jiménez
Cinta Torrent Tetas
Esther Sabrià Duran
Carmen Requena Muñoz
Mª Àngels Pila Méndez
Maria Garcia Calderón
Enric Estragues Dura
Marta Casanovas
Mª Carmen Lara
Narcís Turró Mayoles

Menjadores per a gats

39

Maria Rotger Pascual

Menjadores per gats (colònies)

46

Francesca Escapa
Vidal

Menjadores per colònies gats

M'adhereixo a la proposta que fa Procat Palamós de posar menjadores a les colònies de gats que hi ha a Palamós per a millorar la seva
quialitat de vida.

Menjadores per gats (colònies)
Menjadores per colònies gats
ubicació: diversos llocs del municipi segons anàlisi

proposta per
debatre al 64, 117, 118-129, 132taller de
152, 39, 46
priorització

Menjadores per a gats a la via
pública

164

Albert Zurita i Costal

Restauració accés/entorn refugi
G.Civil situat al c/Salvador Albert i
Pey

proposta per
debatre al
taller de
priorització

164

Restauració i senyalització de
l'entrada als túnels de refugi de la
Guerra Civil situat al c/Albert i Pey

44

Palamosí

proposta per
debatre al taller
de priorització

44

Parc de cal·listènia (Barres)

Es proposa la instal·lació de menjadores per a gats per facilitar la seva alimentació adequada i
regulada per persones responsables i acreditades pel mateix ajuntament fet que evitaria que els gats
rondin cases o contenidors buscant menjar. La instal·lació de menjadores no promociona el
creixement de les colònies si no que permetria major control de les colònies i tenir en cens més
detallat, controlar-los sanitàriament, evitar problemes d'higiene i poder aplicar de manera més
planificada les esterilitzacions.

. Desenrunat i identificació estat actual
. Neteja i dignificació façana
. Senyalització informativa/patrimonial
. Il·luminació i tancament
. Adequació espai públic zona superior (de propietat municipal actualment pàrquing)
ubicació: c/Albert i Pey
80 anys després de l'inici de la Guerra Civil al nostre municipi resten espais amb contingut històric
integrats a la vida quotidiana, un d'ells està situat al c/Albert i Pey encreuament amb c/Terç de
Nepolitans. Es proposa posar en valor l'espai on es troba l'entrada dels túnels de la Guerra Civil en
aquesta alçada del carrer perquè sigui identifiacble. Caldria desenrunar i analitzar l'estat actual,
realitzar accions netetja i arranjament a la façana, accesos i entorn, així com, senyalització
informativa/patrimonial, il·luminació i tancament.

petita

petita

Proposo la creació d'un parc de cal·listènia per a la pràctica del street workout (exercici amb barres).
La cal·listènia és una pràctica cada cop més estesa entre els joves i molts pobles / ciutats ja s'hi han
sumat creant parcs d'aquest tipus, són parcs amb un cost baix en manteniment i un alt rendiment, s'hi
poden beneficiar moltes persones. D'altra banda joves estudiants o altres col·lectius que volen
practicar esports que no siguin cardiovasculars no tenen gaires opcions si no es poden permetre el
cost d'un gimnàs o simplement volen practicar esport a l'aire lliure.
Com opinió personal crec que hauria d'estar aïllat del centre, ja que la pràctica d'esport està molt
lligada a l'ús de música per motivar i així no es molestaria a cap veí, però alhora que si pugues anar a
peu. De la mateixa manera, seria una bona opció si disposes d'ombra (arbres), d'altra manera la
practica als mesos més calorosos seria difícil, a més del fet que les barres són metàl·liques i cremen.
SOM-HI PALAMÓS! FOMENTEM L'ESPORT!

Elements que permetin la pràctica del ubicació: parc de salut del vial del port
"street workout", exercici amb barres Completar el parc de salut actual al vial del port amb elements de parc de cal·listènia per fer possible
a l'aire lliure
la pràctica del "street workout" (exercici amb barres)

petita

L’il.luminacio sls carrers s’hauria de continuar canviant per llums led, el LopezPuigcerver que es un
carrer molt transitat, encara va amb bombetes taronjes de molt consum i cada dos per tres es
fonen.Gracies

40

Miki

Il.luminacio carrers

proposta per
debatre al taller
de priorització

40

canvi de lluminària al carrer Lopez
Puigcerver

56

Miquel Strubell i
Trueta

Il·luminació dels passos de vianants

Il·luminació del passos de vianants, de caràcter vertical (tipus fanal/focus) amb prioritat al Passeig del
mar i altres vies concorregudes.

proposta per
debatre al taller
de priorització

56

il·luminar amb focus passos de
vianants del passeig del mar

ubicacio: Passeig del Mar
Els nous encreuamens amb passos de vianants es reforcem amb il·lumininació complementària amb
columnes amb focus. Es proposa aplicar aquesta línia ja iniciada en els passos de vianants amb major
trànsit del Passeig del Mar: passeig amb Orient, amb Aragó i amb Enric Vincke

70

Montse Anguila

71

Rosa López

166

Lluís Martí

162

Francesca Soley
Ferrer

163

F. Soley Pérez

proposta per
debatre al taller
de priorització

70,81,166, 162, 163

161

Associació Viu cultura
(Conxita Lloret)

proposta per
debatre al taller
de priorització

161

ubiació: C/ López Puigcerver
canvi complert de la lluminària per passar a sistema led al carrer López Puigcerver

proposta 18

model aplicat a avinguda catalunya

petita

Garirebé tots els camps de gespa artificial dels municipis són tancats i no s´hi pot entrar.
Lloc adeqüat perquè el jovent pugui
Quan posem la herba nova al nostre, ens temem que no s'hi podrá entrar. llavors, on es podrá jugar?
practicar fútbol i altres esports
Si a vàries places del poble hi posem que no es pot xutar.
Alguns espais esportius han quedat obsolets i petits. Millorar les zones de bàsquet i fútbol i crear
Equipaments esportius
espais per a altres esports i fomentar esports nàutics.
Contractar personal format en la matèria.
Hi ha joves que volen practicar futbol de forma lliure i no federarda.
Instal·lació de dues porteries a l'espai
Cal la instal·lació de dues porteries en alguna plaça o espai públic del municipi que permeti la pràctica
públic
del futbol.
Adaptar el terra d'on està la cistella de bàsquet.
Arreglar espai bàsquet
Al ploure queda enfangat i no es pot utilizar.
Arreglar terra per jugar a bàsquet
(ara és de sorra)

ubicació: diversos espais esportius existents
millorar espais esportius per la
paviment de goma basquet passeig i plaça vincke, i instal·lació de 2 porteries de futbol en espai
pràctica lliure de l'esport a l'aire lliure
esportiu existent
Comprar paradetes de fusta
(expositors)

paviment de goma permetrà jugar millor i
reduirà soroll
s'ha descartat proposta 95 plaça del suro
perquè al pressupost 2019 hi ha partida per
reformar tota la plaça

a la plaça on hi ha l'Asepeyo hi ha una pista de bàsquet de sorra. Seria arreglar aquest terra per poderhi jugar sempre. Quan plou, queda molt enfangat díes.
mitjana

L'èxit de la Fira del conte a Palamós va constatar que el nombre de les actuals és insuficient.
També caldria la renovació de les de 2 metres (grans) és el correcte per a les nostres necessitats.

L'Ajuntament disposa de paradetes de fusta a disposició de les entitats locals per a les activitats que
Comprar més paradetes de fusta per
desenvolupen. Existeix un model de paradeta de fusta renovat, tot i que el model antic encara
activitats de les entitats
s'utiltitza. Es disposen 11 paradetes del model nou, i es proposa comprar-ne més.

Cada cop hi ha més entitats que sol·liciten les Galeries Carmen i cada cop s'hi han de traslladar taules
i cadires. Amb aquesta compra s'estalviaria amb temps i esforç de la brigada.
Adquisició de taules (unes 15 unitats) i cadires (unes 250 unitats) per a les Galeries Carmen
ubicació: Espai municipal de les Galeries Carme
proposta per
Taules i Cadires per l'espai municipal El caràcter polivalent de l'equipament de les Galeries Carme, que s'amplificarà després de la reforma
debatre al taller
180 (18)
de Galeries Carme
que està en marxa, requereix sovint trasllat de material per activitats divereses. Es proposa adquirir
de priorització
taules i cadires fixes a aquest equipament.
Cobrir els escenaris del Passeig del Mar i de l'Arbreda per protegir en diez de pluja o sol les cobles i
66
Joan Ayats i Maset
Cobertura escenaris públics
grups d'havaneres i no haver de suspendre les actuacions.
Colocar cobertes fixes a l'escenari de l'Arbreda per protegir-lo en les actuacions de les cobles,
Santi Ferrerfàbrega i
Cobertura fice escenaris Arbreda i
67
havaneres i qualsevol espectacle.
Estradera
Passeig
Colocar coberta fixa a l'escenari del Passeig pels mateixos motius que l'anterior.
Joan Sáchez
68
Cobertura escenaris
Cobrir els escenaris de l'arbreda i el Passeig per tal de protegir-los en diez de pluja.
Carcassés
Des de fa molts anys, jus davant de l’escenari de les sardanes del passeig del mar, hi ha un fanal que
impedeix realitzar-hi activitats amb normalitat, fent una gran nosa i suposant un perill per cops i
Modificar il·luminació sardanes
2
Albert Garcia
contusions quan s’hi fa alguna ballada o acte.
passeig
La proposta seria treure aquest fanal i posar focos de LED des-de la part superior de l’escenari que
iluminés l’espai on hi ha actualment el fanal.
Cobrir els escenaris de l'arbreda i del Passeig per tal de protegir-los en dies de pluja. Seria bó fer-ho
65
Josep Cordomí Molla
Cobertura escenaris
de manera que quedés ben decorat.
180

mitjana

2000€ permet la compra de 5 paredetes més

petita

Adquisició de taules i cadires per a
les Galeries Carmen

petita
el projecte de millores escenari de l'arbreda
està previst pressupost 2019

94

Alexandre

Acondicionament escenari del
passeig

Tendals laterals i superior per l'escenari del passeig.
Il·luminació frontal amb focus apropiats pels concerts i altres actes.Ja sigui aprofitant com a suport el
fanal existent o afegint-ne un a l'altre costat.
Pantalla frontal de projecció (si és possible de retroprojecció) per poder fer cinema a la fresca.
*Veig que hi ha coincidències amb altres propostes... a completar...

ubicació: Passeig del Mar
Realitzar millores en el sauló, cobriment de l'escenari, retirada de fanal que obstaculitza la visibilitat i
actualització del focus de l'escenari a sistema led
Una part dels focus actuals del teatre tenen molts anys i el seu rendiment lumínic i altres prestacions
han anat minvant, alguns fins i tot son irreparables. Cal anar substituint aquest material per nou
material amb millors prestacions. Això permet ofertar una millor fitxa tècnica del teatre i fins i tot
AGRUPACIÓ
87
Compra de focus pel teatre La Gorga estalviar lloguer de material en alguns casos. Per altra banda els focus que es proposa comprar tenen
TEATRAL LA GESPA
unes prestacions superiors als actuals.
Compra de 10 aparells : focus Retall ETC Source Four Junior Zoom 20º-50º incloent làmpara HPL 750
W Osram, Grapa Twenty, Cable de seguretat i endoll Schucko muntat
ubicació: teatre la Gorga
proposta per
Compra de material d'il·luminació del Comprar nous aparells d'il·luminació per al Teatre la Gorga que permetin estalviar lloguer de material
debatre al taller
87
Teatre
de
la
Gorga
de priorització
per a determinades funcions així com permetre millorar la fitxa tècnica actual amb millors recursos
permanentseld'il·luminació.
Compra
deseu
10 aparells
(focus Retall
ETC iSource
Four Juniorde
Zoom
20º-50º
Rehabilitar
local de la Plaça,
per al
ús en reunions,
com arxiu
enmagatzematge
l'Associació
proposta per
debatre al taller
de priorització

66, 67, 68, 2, 65, 94

Acondicionament escenari del
passeig

100

Associació de veïns
de Sant Joan

Rehabilitació local i escenari Plaça
Mossen Gumersind

proposta per
debatre al taller
de priorització

100, 172 (18)

Rehabilització de l'escenari i els
locals en desús de la plaça mn
gumersind

82

Carles Martínez Puig

Millora plaça Josep Sarquella
Escobet

171

proposta 18

Arreglar diferents punts de Palamós

proposta per
debatre al taller
de priorització

82, 171 (18)

Millores a la Plaça Sarquella

de Veïns, al mateix temps condicionar la coberta, per a la seva utilització com escenari de les diferents
activitats celebrades a la Plaça.
Actualment les instal.lacions no s'utilitzen i per a les celebracions cal un escenari mòbil.
ubicació: Plaça Mn Gumersind
Rehabilitació dels magatzems de la plaça Mn Gumersind i acondicionament de la coberta per a l'ús
com a escenari per activitats.

mitjana

estimació 5.100€

petita

mitjana

Arreglar les fonts existents a la plaça que no han funcionat mai. Arreglar el drenatge del cantó de la
plaça que s'inunda tot sovint.
A la plaça que hi ha al costat de l'Institut posar-hi més bancs per seure, arreglar la zona perquè quan
plou queda tot inundat
ubicació: Pl. Sarquella
Accions per a la millora del drenatge i evitar inundacions, i ampliació del mobiliari de la plaça.

mitjana

