RESULTAT DEL PROCÉ DE TREBALL I VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES
CIUTADANES PER AL PRESSUPOST PARTICIPAT 2019.
Totes les propostes ciutadanes amb justificació després del procés de validacio tècnica

NÚM.

1

recepció
NOM
pataforma/butlleta

plat.

TITOL DE LA PROPOSTA

Volem un pipi can
Ariadna bonet ruiz

2

plat.

3

plat.

4

plat.

Modificar il·luminació sardanes
passeig
Albert Garcia
Conxa

Rampes per voreres

Arranjar voreres i potenciar els
vianants per sobre dels cotxes

Lídia
5

plat.

Webcam platja la Fosca
Vanesa

6

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Vull proposar un pipi can, una zona d'esbarjo per a gossos, ja que cada vegada hi ha menys espais
per portar-los a passejar i jugar.
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 contusions quan s’hi fa alguna ballada o acte.
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.
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.
Proposo que s'arreglin el major nombre de voreres (hi ha molts accidents i fins i tot caigudes cada
any) prioritzant així els vianants per sobre dels cotxes. Per tant, proposo que no només s'arreglin
sinó que també s'aprofitin les millores en carrers on es facin obres majors per treure els
aparcaments dels cotxes i fer voreres prou amples com perquè les persones puguem passejar
parlant amb una persona al costat, les persones amb cadires de rodes puguin circular sense tants
entrebancs, així com les persones amb cotxets... Proposo també que les voreres no sigui elevades
sinó arran de carrer i que es busquin fòrmules per fer alentir el pas dels cotxes i que Sant JoanPalamós passi a ser una vila pels vianants. També cadria fer compatible tot l'exposat amb un carril
bicicleta.
Volem una webcam a la platja de la Fosca. Com tenen altres poblacions com Pals o l'Estartit,
d'aquesta manera les persones que practiquen actitivitats aquàtiques podrien consultar
públicament l'estat del mar.

Començant pels carrers Sta. Bàrbara, Indústria, i voltants. Reparar i eixemplar voreres, eliminant
els desnivells dins les mateixes i el pals de llum que impedeixen el pas.
Reparar i treure obstacles de voreres
Jo crec que Palamós no necessita carrils bici, no és com la ciutat de Barcelona; de fet, uns carrils
bici aqui serien contraproduents agafant l'espai que cal per eixamplar les voreres.

plat.

Palamós, 26 d'octubre de 2018
Vàlida (V)
Està previst. Es farà (F)
Descartada (D)
Descartada parcialment (Dp)

VF

plat.

Voreres en mal estat
Ramón Calonge
Carrera

8

plat.

9

plat.

Ramón Calonge
Carrera

V

D

No es concreta proposta d'inversió

F

es recull suggeriment a l'espera de trobar espai amb connectivitat on
poder instal·lar la càmara. Actualment s'ha instal·lat per poder veure la
platja gran des del museu de la pesca.

Dp

S'ha començat el projecte zero barreres (ciutat educadora) per a
detectar i reduir les barreres arquitectòniques. A partir d'altres
propostes en la mateixa línia s'ha incorporat proposta al taller de
priorització.
No és proposta concreta d'inversió.
La planificació dels carrils bici es duu a terme a la comissió de mobilitat

Aurora

10

plat.
Zara

11

plat.
Ana Maria

D
Hi ha moltes voreres en mal estat. Això causa problemes al vianants i sobretot a gent gran o amb
mobilitat reduïda.

Es lamentable veure la quantitat de cagades i pixarades de gossos en totes les aceres de
Palamós. Proposo la creació d'espais específics per portar-hi els gossos a fer les seves
necessitats .
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
3 - Canviar la il·luminació de tot el recinte i adequar-la a la normativa vigent
del "Cervantes"
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)
La meva proposta és crear més espai d'aparcament. Tot i que ja s'han creat alguns, continua fent
falta més llocs per aparcar, sobretot a la zona de Sant Joan (Av. Llibertat) i Zona Hospital. Hi ha
poc espai d'aparcament per a tots els cotxes dels veïns de la zona.
Creació més espai aparcament
Per altra banda, també proposo crear mesures per a que els amos dels gosos recollin els
excrements dels seus gosos i actuin en conseqüència. No és gaire agradable caminar pel poble
esquivant constantment excrements.
M'agradaria que en carrers llargs com l'Avinguda de la Llibertat i 11 de setembre, que compten
amb trams de vorera força amples s'hi poguessin instal·lar bancs .
Aquestes vies no tenen desnivells, i són força transitades per gent que viu als afores i va a peu al
Algun banc a les voreres
centre de Palamós, també per gent gran que les aprofita per caminar amunt i avall sense fer una
ruta concreta que potser seria massa llarga, estaria bé que hi hagés algun banc de tant en tant per
poder reposar.
Higiene als carrers

Resta pendent acabar la zona esbarjo per a gossos dels pressupostos
participats 2018 (pendent informe de l'ACA). Pipicans es descarten
tècnicament perquè els mateixos animals no els volen utilitzar

VF

Carmen

7

Justificació

D

No es concreta proposta d'inversió
Cada any s'inverteix en pla de voreres per tal d'anar arreglant el major
nombre possible, aixi com, es realtizen plans integrals als barris que
també comporta arranjament de voreres.
Resta pendent acabar la zona esbarjo per a gossos dels pressupostos
participats 2018 (pendent informe de l'ACA). Pipicans es descarten
tècnicament perquè els mateixos animals no els volen utilitzar

V

D

A Sant Joan es va crear el nou aparcament que arrel de pressupostos
participats 2018 tindrà entrada per la carretera, també. Properament es
preveu un altre nou aparcament a l'antiga fàbrica Lefer.
A la zona hospital seguim buscant solars per ubicar-hi aparcaments

F

S'incorpora la proposta per a realitzar en partides 2019 (mobiliari urbà)

12

plat.

13

plat.

Anna

Ignasi
14

plat.
Carmen

15

plat.
Ramón Calonge
Carrera

16

plat.

Actualment , a les colònies de gats , controlades i regulades , no hi ha un lloc específic per a deixar
el menjar , que es deixa a terra , generant diferents inconvenients , que se'l mengin les gabines ,
els gossos , etc. , la bruticia que genera , i el malestar dels veïns.
Menjadores gats
Per aixo demanem 10 menjadores homologades que evitarien en un 100% tots aquests
inconvenients .
adjuntem foto
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
Parc infantil, millorar condicions
seguretat.
Les cordes per sortir de l'aigua a la platja gran rellisquen, costa agafar-s'hi bé perquè en la part
Manteniment cordes pels banyistes molla hi ha crescut matèria marina. S'haurien de netejar les cordes.
Salut.
S'ha demanat que es faciliti l'accés amb una passera des de la zona d'aparcament i s'instal·li ,
Accés a la Platja Gran des del carrer
durant la temporada d'estiu, una corda per poder facilitar la sortida de l'aigua de la gent gran o
Mallorca
discapacitada, tal com ja hi ha en altres punts de la mateixa platja. L'accés de persones a la platja
des d'aquest carrer es força important degut al gran nombre de pisos i apartaments de la zona.
Museïtzació del Búnker de Sant Joan

Àlvar

17

AV. Onze de Setembre

plat.

Ventura Puig

18

plat.

Viver d´empreses

Jaume Montanyà
19

plat.

Parc de La Bassa a Sant Joan
Santjoanenca

20

Accés a l'aparcament del Carrer
Riera per Àngel Guimerà

plat.
Santjoanenca

21

plat.
Albert Garcia

23

plat.
Albert Garcia

24

25

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?
Per tal de facilitar l'accés a l'aparcament per a tots els veïns de Sant Joan, estaria bé poder-hi
accedir per la part del C/Àngel Guimerà , evitant/reduïnt molèsties de trànsit als veÏns del C/riera i
que alguns usuaris entrin en contra direcció venint des del c/De La Font. I més ara que hi haurà un
nou carrer a tocar.
És un párking molt concorregut ja que hi ha l'escola Vilaromà, el Centre Cívic /Aula Aprenentage, i
els molts veïns de Sant Joan amb dificultat per aparcar a la zona .

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.
El parc infantil de la Plaça Mussèn Gumersind de Sant Joan és molt utilitzat per tot el veïnat. Hi ha
Adequar escaló parc infantil Mussèn un escaló que separa les dues parts del parc que és molt perillós per la mainada i de molt mal
accés per els cotxets. La proposta seria fer-hi alguna rampa d’accés, per exemple a continuació de
Gumersind
la rampa que ja hi ha des-de la pista inferior.
Simplement destinar una part dels diners a fer una campanya, ja sigui visual pel carrer, o per la
ràdio o per les xarxes socials, perquè els palamosins i palamosines es sentim orgullosos de ser-ho.
Més orgull de poble
La gent te la mania de queixar-se i rondinar per tot, a veure si amb una mica d’ajuda els hi passa
una mica la mala llet
Millora visibilitat del giratori del Pi
d’en Xana

plat.
Albert Garcia

22

Restaurar el Búnker de Sant Joan perquè sigui visitable i fer coses perquè sigui més atractiu de
cara als visitants fent plaques d'informació, recreació de metrellates i sorolls reals de sirenes (com
a Cunit per saber que era el que sentia el soldat). En resum , permetre a la gent "viure" l'història.
La meva proposta es fer un canvi a l'avinguda onze de setembre, aquesta avinguda d'accés i
sortida del poble necessita un canvi. Molts comerços i establiments tancats i la proposta per donarli una millora seria fer aceres més amples als dos costats i anul·lar un carril de circulació de
vehicles.
Això suposaria també unir el centre comercial amb el Passeig que ara són dos nuclis molt
diferents.
Guanyarien amb la imatge del poble i millora negocis i edificis
Un viver d'empreses, o incubadora d'empreses, és una instal·lació destinada a donar suport a les
noves empreses, oferint múltiples serveis per sota de preu de mercat durant els primers mesos o
anys d'activitat empresarial.
Un espai on es treballa en xarxa i aprofites les sinèrgies que es poden crear entre les diferents
empreses que s´hi poden instalar.
A part, el fet de que es pugui fer des de l´Ajuntament és molt important perquè pot haver un equip
de professionals assessorant les diferents iniciatives que es poden engegar.

Cristina

La meva proposta és crear una escola municipal de música. Habilitar un edifici del poble (podria
ser el mas de la plaça de Mossèn Gumercind) per fer-hi música i altres tipus d'art com pintura,
escultura, teatre, etc. Dirigit principalment al públic infantil però també a l'adult. Durant el curs
escolar fer-hi activitats extraescolars i durant les vacances (nadal, setmana santa i estiu) casals.
És una àrea molt important a desenvolupar als infants i a Palamós hi ha poca oferta.

Lídia Sánchez

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

plat.

Escola Municipal de Música

Seguretat a l’access a la platja per
carrer Mallorca

plat.

V

V

F

La proposta correspon a manteniment, no inversió. Es traspassa el
suggeriment als responsables de platges.

V

V

La bateria de costa del molí de vent, actualment està pendent de rebre
assessorament de Patrimoni de la Generalitat per aplicar senyalització i
mesures de seguretat. partida pressupost 2018

D

supera el pressupost. Necessari estudiar de maenra integral la zona per
a poder planificar inversió.

D

no disposem de l'espai adequat on instal·lar aquest servei. Restem
atents a les oportuntiats que puguin aparèixer.

V

D

Estarà acabat a finals de 2018. Proposta que va ser guanyadora en el
procés de participació del vigent pressupost.

V

V

D

No es concreta proposta d'inversió

D

supera el pressupost de participació. Contempla planificació també de
la despesa corrent en relació al servei que hi ha d'anar lligat.
Objectiu pendent a estudiar formes de desenvolupament (contemplat
pex al projecte ciutat educadora)
El mas de Sant Joan (Can Displàs) encara està pendent de finalitzar
l'expropiació per la qual l'Ajuntament adquirirà la propietat.

V

26

plat.

Palamos, més net que mai

Sergi Albert

27

plat.

Martí Pàmies Solà

28

plat.

Palamós ja disposa d'una xarxa de carrils bici de lleure i cada cop són més els vianants que es
desplacen pel municipi amb bicicleta, i ara segurament és el moment de plantjar la senyalització
d'un carril bici que travessi el municipi i que pugui donar resposta al nous reptes de mobilitat i
reducció de l'ús del cotxe.
Senyalització carril bici que travessi
Molt municipis que comencen aquest projectes, inicien amb pintura de carrils bici en voreres que
Palamós
són molt amples. Aquest és el cas per exemple de la ciutat agermanada de Rheda-Wiedenbrück.
A Palamós una oportunitat seria el carrer Santiago Bañeras, es podria senyalitzar un carril bici
només per damunt de voreres des del carril bici que surt del pont Eifel, fins al carrer Enric Vinke
baixat fins a la rotonda de l'avinguda Catalunya. La idea es poder fer una prova d'ús i acceptació
d'aquest carril per poder crear una xarxa a tot el municipi.

Carril bici Passeig Marítim
Carles

29

plat.

plat.

Auditori + sala d'exposicions
Fotosensibles

31

plat.

32

plat.

Premis a reconeixements
Fotosensibles

33

Albert Garcia

plat.

plat.
Susanna

35

plat.
Susanna

36

Posar més tirolines

plat.
Susanna

No són propostes d'inversió.
Es traslladen els suggeriments i idees a l'àrea de medi ambient

D

Es trasllada la proposta a la comissió de mobilitat on participen tots els
grups polítics i els tècnics corresponents per tal de què es tingui en
compte el suggeriment "d'utilitzar espais suficientment amplis de
vianants per senyalitzar pas de bicicletes" en els debats de planificació
municipal dels carrils bici

D

En el tram que s'acaba al final del passeig del mar ja es contempla el
carril bici diferenciat de l'espai de peatons. La resta del passeig depèn
de l'impuls de la reforma integral que requereix; no obstant, en aquest
sentit es pretén mantenir la diferenciació d'espai entre bicis i peatons

F

D

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.

Es trasllada suggeriment per tal d'estudiar si es disposa d'algun espai
que es pugui destinar a aquests usos
A partir del març es disposarà de la nova sala polivalent de les galeries
Carme acondicionada tant per exposicions com per activitats de petit i
mitjà format com les que es plantegen a la proposta. No obstant, no serà
auditori

No és proposta d'inversió.
Es traspassa el suggeriment a l'àrea de participació perquè es pugui
tenir en compte

V

D

Falten aparcaments potser al poble, però no crec que sigui una bona raó per la qual els vehicles
passin per damunt dels vianants. C/St.Joan Baptista de la Salle, C/Mossèn Jacint Verdaguer,
C/Empordà i C/Xaloc acostumen a estar plens de cotxes damunt les voreres. Seria bo instalar
pilones per reduïr aquesta pràctica i que els vianants no tinguem que baixar de les voreres en
benefici dels cotxes. Cada un al seu lloc.
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
Adquisició de papereres
estona...
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
podrien donar un nou servei a moltes famílies que volen disfrutar de l'aire lliure. Pot potenciar i
vial del port
dinamitzar alhora el carril bici d'aquesta zona.

Creació de parcs juvenils

D

D
Seria interessant que feu un camp de motocross en el lloc més adient.
Creiem que a Palamós li manca un bon auditori amb una sala prèvia d'exposicions en condicions i
cèntric, i . Actualment, tant la sala polivalent de la Biblioteca i de l'Espai d'Entitats (LA Gorga) son
petites i mal condicionades.
Es podrien fer exposicions de qualsevol format, presentacions de llibres, xerrades de tota mena,
actuacions de petit format, projeccions, etc.
Seria un enriquiment cultural molt notable pel poble.
Creiem que a Palamós hi ha una xarxa molt important d'entitats culturals, esportives, educatives,
socials i de persones dedicades en esperit i ànima prou importants com per crear un premi de
reconeixement institucional públic, de caràcter anual o bianual a les seves trajectòries o fites i que
creiem que donarien un fort impuls a la seva continuïtat.
Com per exemple tenen a Palafrugell els premis "Peix Fregit".
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

Adquisició de pilones

Susanna
34

Al passeig Marítim tenim dos problemes, especialment a l'estiu. Ciclistes a gran velocitat esquivant
peatons de forma perillosa. I fileres de peatons que no permeten a un ciclista avançar.
Proposo doncs segregar els fluxos peatons-ciclistes amb un carril bici ben delimitat.

Camp de motocross
Ignacio

30

Es tractaria d'aconseguir una ciutat més neta. Per diversos motius, falta de civisme, vent, etcètera,
segons el meu criteri, hi han zones on la millora es desitjable.
Per un costat s'hauria de fer visible els imports de les multes, per no recollir els excrements del
gossos i altres mascotes. Si no existeix penalització, crec s'hauria de crear.
Si la llei ho permet accedir a tots els solars per netejar-los i sanejar-los, com a mínim quatre cops a
l'any, creant una taxa per abandonament o similar, si no hi es actualment, que cobriria les
despeses.
Un parell de cops a l'any fer una recollida popular de deixalles, per concienciar encara més a les
persones. Els participants tindrien després un àpat gratuït, a més de possibles premis i fi de festa.
Es podria finançar, al menys una part, amb la col·laboració de diverses empreses del sector
alimentari.
Es tracta d'aconseguir poder publicitar que som els que més cuidem l'entorn.

V

V

V

Es traspassa suggeriment a l'àrea de mobilitat per tal de què s'estudiïn
les zones amb menor rebaix de vorera que per maniobres involuntàries
de vehicles puguin envair la vorera o la seva immediata proximitat,
podent causar conflicte amb el vianant.
Es pren com a mesura de seguretat i partint sempre de la base de que
hom coneix i ha de respectar que l’espai de voreres, és pel vianant, ja
que no es pot cobrir amb mesures físiques tots els espais susceptibles
de cometre una infracció, seria impossible, i per això només es porten
mesures com la que demana en llocs que poden resultar perillosos.
La normativa preveu una aturada de 2 minuts per carrega i descarrega
de persones, mai invaïnt la zona de vianants; el coneixement de la
normativa pot ajudar a millorar el civisme. Es traspassa a agents cívics.
Pels vehicles de transport de mercaderies s'ha habilitat amplia zona de
carrega i descarrega a l'aparcament del cervantes.

37

plat.
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but
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but

40

but

Remodelació del Passeig

Valentina Ponsa
Richi
Maria Rotger Pascual

Barres d'entrenament
Menjadores per gats (colònies)
Il.luminacio carrers

Miki
41

but

42

But

43

But
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Més a prop del mar
Àngels Vidal
Francesc Puig
Martorell.
Jaime Morcillo
Sánchez.

plat.

Carrer Rutlla Baixa

46

But

47

But

48

49

Antoni Biarnés
Domènech
Francesca Escapa
Vidal
Jaume Altisen

Menjadores per gats (colònies)
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
Proposo que es canvii la ubicació de l'aparcament que hi ha entre el passeig i la platja, es podria
habilitar un espai públic per passejar-hi, és una llàstima que es destini aquest espai privilegiat a
l'aparcament de cotxes
Fer l'enllumenat i la xarxa de baixa tensió del c/Rutlla Baixa.
Reparar les reixes i tapes del clavegueram que fan soroll.

D

D

Faria falta de un manteniment de totes les voreres, ja que actualment estan moltes en mal estat, i
Voreres dels carrers de Palamós i els
amb el risc de poder caure, (trancades, aixacades, algunes es mouen, etc)
arbres
També fa falta un manteniment de tots els arbres i zones verdes, que es podrien millorar.
Atentament
Menjadores per colònies gats
Retolació dels noms dels carrers

Menjadores per colònies gats
La majoria de carrers no tenen plaques a les travessies.

D
V

D

es descarta la xarxa de baixa tensió donat que es va deixar pendent de
contribucions
en projecte actualment pista annexa al pavelló esportiu. Comportarà
també nous espais exteriors que caldrà dissenyar. Es traspassa
suggeriment a l'àrea d'esports

No es concreta proposta d'inversió
Anualment s'inverteix en pla de voreres per tal d'anar arreglant el major
nombre possible, aixi com, es realtizen plans integrals als barris que
també comporta arranjament de voreres.

V
V

D

Josep G

D

Josep G

El carrer Enric Vincke és un dels principals de Palamós però té unes voreres amb amplades i
ordenacions força desiguals. La proposta meva és regularitzar l'amplada de les seves voreres amb
la finalitat d'augmentar el nombre de places d'aparcament i donar una certa uniformitat al seu
costat oest en el tram comprés entre el carrer Sta. Marta i l'Avinguda Catalunya.
Els trams que entenc es podrien millorar són el de la petita zona verda ( de poca utilització
efectiva) situada entre els carreres Sta. Marta i Barcelona ( això compensaria en part la reducció
Ordenació de voreres i augment de de places d'aparcament que provocarà la propera reurbanització de la zona de l'altre costat dels
places d'aparcament al Carrer Enric carrer Vincke en els carrers Sta Bàrbara, Sta Marta...).
Vincke
També es podria reduir l'amplada de la vorera del carrer Vincke entre el carrers Indústria i
Montaner i C. ( que té una amplada desproporcionada i on sovint els cotxes hi pugen totalment).
Una altra ampliació de les places d'aparcament s'aconseguiria reduint l'amplada de la vorera nord
del tram del carrer Indústria, entre els carrers Mallorca i Vincke ( l'amplada d'aquest tram de vorera
és molt superior a la resta del carrer i no es justifica per una major afluència de vianants).
També caldria estudiar la reducció de les voreres del mateix carrer E. Vincke en el seu costat est
en el tram que va cap als carrers Pere Joan i Rentadors.

plat.

Supera el pressupsost amb participació.
Resta pendent de definir la reforma integral del passeig

V

La coneguda com a Nau de 50 metres té al davant un espai lliure, que en alguns mapes urbans
apareix com a plaça del Suro encara que en el lloc real no he sabut veure-hi cap placa amb aquest
nom.
Aquest espai està totalment mancat de places d'aparcament i crec seria convenient estudiar-ne la
creació, per cobrir mínimament les necessitats de les activitats de la nau i també les dels veïns de
la zona. L'opció més clara seria la d'obrir al trànsit i crear places d'aparcament en el carrer Santa
Creació d'aparcaments vora la Nau Marta que ara es troba tancat al trànsit i peatonalitzat des del carrer Provença fins al carrer
de 50 metres i l'Institut
Nàpols.
També penso es podria estudiar la reducció de l'amplada de la vorera del carrer Aragó, a la part de
darrera de l'Institut, entre el mateix carrer Sta Marta i el Carrer Indústria. Aquest tram de vorera es
molt més ample que la que continua en el carrer Aragó cap a l'Avda. Catalunya, i sovint els cotxes
hi pugen totalment.
Amb aquestes operacions, sobretot si s'obre totalment al trànsit i a l'aparcament el carrer Sant
Marta, es resoldrien també en part la manca de places d'aparcaments al voltant de l'Institut.

plat.

No concreta proposta

V

D
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!

Supera el pressupost amb participació.
Resta pendent de definir la reforma integral del passeig

V

Hacer dos pistas de tenis

Parc de cal·listènia (Barres)

But

Necessitem unes barres de salts.

Pista de tenis deportiva

Palamosí

45

Arreglar la part central del passeig que no fa servir ningú perque està ple de terra . Ni les bicis no
hi passen.
Fer un carril bici ja que te la jugues continuament principalment per les voreres. I seria molt fàcil
només suprimint una banda d'aparcament de zona blava. ês la localitat on més bicis hi veig i és
l'única que no té ni un carril propi.
I en quan a l'aparcament vora mar: en lloc del món hi deu haver una ciutat que el lloc privilegiat
sigui per els cotxes.

Posant aparcament en aquests carrers esmentats l'amplada de les
voreres no podria complir la normativa. Està previst un
nou aparcament Santiago Bañeras amb c/Aragó per ampliar les places
d'aparcament a la zona

Aquesta zona està subjecte d'estudi de mobilitat per a l'incorporació
dels carrils bici. Es traspassa suggeriment a mobilitat perquè es pugui
estudiar.

50

plat.

Fibra Òptica (Palamós)
Octavi Pahisa
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but

Millora de l'espai públic

but
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but
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Marc Knorr
Puigdemont
Marc Knorr
Puigdemont
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Enric Tormo
comerma
Miquel Strubell i
Trueta

but
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but
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Dp

En el tram que s'acaba al final del passeig del mar ja es contempla el
carril bici diferenciat de l'espai de peatons. La resta del passeig depèn
de l'impuls de la reforma integral que requereix; no obstant, en aquest
sentit es pretén mantenir la diferenciació d'espai entre bicis i peatons.
Es va ampliant la senyalització dels passos de vianants es traspassa el
suggeriment per a estudi.

V

D

Dp

. Construcció d'una estació d'autobusos céntrica i digna.
. Construcció d'instal·lació de lavabos públics distribuits per la vila.
. Instal·lació de bancs per asseure's al paratge Castell de Sant Esteve.
1º) Crec molt necessari arreglar urgentment l'enrajolat dels carrers Valencia, Santiago Banyeres,
Malloraca, etc. perquè d'altres persones i jo mateix hi hem caigut al ensopegar.
Millora de l'entorn evitant perills
2º) Crec necessari tapar les soques dels arbres buides per evitar forats a on la gent hi cau.
innecessaris
3º) Crec necessari donar solucions a la petita parcela qu ehi ha al xamfrà dels carrers de Valencia
amb Pere Joan dons està amb brosa residus orgànics i restes d'obres (runa).
Il·luminació del passos de vianants, de caràcter vertical (tipus fanal/focus) amb prioritat al Passeig
Il·luminació dels passos de vianants
del mar i altres vies concorregudes.

Millora de la neteja i manteniment
dels espais públics
Empar Llorca
Ramírez

58

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.
Acabar de construir amb rajola les escales que porten al Castell de Sant Esteve de la Fosca. Ara
Arreglar escales d'accés al Casell de
quan plou el pas es intransitable per aigua que queda acumulada. De més, el camí està en cada
Sant Esteve de la Fosca
cop més mal estat pels desperfectes de la pluja.
Millora Passeig Platja de la Fosca

Millora de la vida quotidiana dels
ciutadans

Mª Montserrat
Carbonell Moncho

El desplegament de la fibra depèn d'inversió dels proveïdors. Des de
l'ajuntament es procura incentivar i facilitar el desplegament, i en les
obres noves coordinar pas de subministres o deixar preparat per al seu
pas subterrat.

1.- Habilitar un carrir de circulació obligatòria per a bicicletes i patinsal Passeig del Mar o al
aparcament de la Platja Gran.
2.- Senyalitzar passos cebra al final de les escales d'accés a la Platja Gran. Gent gran i famílies
amb criatures us ho agrairan.

Encarnación Lucas
Martín
52

Encara hi han molts punts de Palamós en que no arriva la fibra òptica. Som molts autònoms,
particulars , empreses...que en patim les conseqüències.

D

1er. Tenir més cura de la neteja de parcs i carrers.
2º Supervisar millor la tasca del personal de neteja.
3er. Controlar els propietaris de gossos recollint les femtes i prendre les mesures convenients.
4º Controlar els gossos qu eno es banyin en llocs prohibits.
5er. Al Passeig s'hurien de canviar els rajols trencats.

Sistema de tirar bassuras
No se com va el sistema, però Vaig veure per la TV un poble, que per tirar les bassures, anàven
Platja pels gossos, escombraries
amb una tarjeta, sabien quin ciutadà les tirava i depend de com ho reciclava, si ho feia correcte,
tenia una bonificació amb pagar la contribució del poble. Jo reconec que l'orgànic no ho faig
Montse Prat Marquès
perquè es una porquería i Moltes vegades hi ha bassures a dintre que no és orgànic.
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
Carme Minguell
Concretament pel tram del carrer Santa Marta entre c/Aragó i Rosselló.
Casado
Agrairem considerar aquesta proposta-demanda.
Vorera del carrer López i Puigcerver
Joan Bautista
fora necessari, restaurar la vorera del cantó dels números senars.
entre c/Nàpols i c/Aragó
Elevar els passos de vianants per tal d reduïr la velocitat dels vehicles. Comprobin vostes mateixos
Pacificació del trànsit en el centre la velocitat de l'autobús de transport públic en carrers estrets com Convent dels Agustins o d'altres.
Amb molt pocs diners, podríem obtener bons resultats.
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
Koldo Portero
evitar atropellaments: passarel·la un pont que és estret pel pas simultani de vehícles i persones. Apart dels veíns, és pas obligatori
Capdevila
per a tothom que vulgui anar al far.
exclusiva vianants
Hem agafat número de l'OAC a les 11:22h. Ara són les 12:35h i seguim esperant! (i el que ens
Millora de l'oficina d'atenció al
queda)
ciutadà
José Luís Aznar
Això no és normal!
Sol·licitem 10 menjadores per a gats homologades, que així evitaríen brutícies al terra, malestar
dels veíns.
Menjadores per a gats
Laura Rodríguez
Seria tot més net i més ordenat.
Larrosa
Gràcies.
Cobrir els escenaris de l'arbreda i del Passeig per tal de protegir-los en dies de pluja. Seria bó ferCobertura escenaris
Josep Cordomí Molla
ho de manera que quedés ben decorat.
Cobrir els escenaris del Passeig del Mar i de l'Arbreda per protegir en dies de pluja o sol les cobles
Cobertura escenaris públics
Joan Ayats i Maset
i 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,
Cobertura fice escenaris Arbreda i
Santi Ferrerfàbrega i
havaneres i qualsevol espectacle.
Passeig
Estradera
Colocar coberta fixa a l'escenari del Passeig pels mateixos motius que l'anterior.
Joan Sáchez
Cobertura escenaris
Carcassés
Cobrir els escenaris de l'arbreda i el Passeig per tal de protegir-los en dies de pluja.

D

Les accions de manteniment es realitzen amb recursos propis. Es
traspassa suggeriment per a tenir en compte la proposta de millora en
aquest àmbit.
Incorporem suggeriment de bancs per partides ordinàries de mobiliari
urbà.
La nova estació d'autobusos depèn de la Generalitat (prevista inversió
després d'obertura c/Enric Vincke)
wc públics: es pretén obrir en moments d'afluència els públics de
l'arbreda i s'actualitzaran els del passeig dle mar
1) amb pla de manteniment es van substiutint les rajoles defectuoses.
s'ha actuat de manera contundent a l'entorn de Palamos Gent Gran i es
seguirà amb actuacions
2) es valida una altra proposta de participació "reposició d'arbres"
3) està informat per disciplina urbanística

V

D

No són propostes d'inversió. Es traspassen suggeriments a les àrees
responsables

D

No són propostes d'inversió.
S'ha renovat fa poc l'ordenança d'animals realitzada amb la participació
ciutadana que contempla nous espais d'animals (també a la platja), per
major es pot consultar odenança. Traslladem suggeriments a l'àrea de
medi ambient

V

V

Estan previstes accions de manteniment però l'actuació en aquest
carrer requereix un projecte integral de millores

F

Està previst pas elevat al convent dels agustins.

V

V

No es concreta proposta d'inversió. Es traspassa el suggeriment a l'àrea
d'organització.

V

V

arbreda previst amb pressupost 2019

V

arbreda previst amb pressupost 2019

V

arbreda previst amb pressupost 2019

V

arbreda previst amb pressupost 2019
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but

Xavier Trobajas Brú
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but
Montse Anguila
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but
Rosa López
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but

a)refer amb caràcater urgent el projecte d'ordenació de la zona compresa entre els carrer del
Pedró (núm. 59 i 61), Roger de Flor i Sota Pedró, inclosa la part corresponent al camí de ronda i, si
fos procedent, sotmetre'l a exposició/consulta veíns.
b) El projecte hauria de contemplar, com a mínim:
1. L'enrassat del terreny i l'asfaltat i senyalització de les places d'aparcament disponibles, establint
i senyalitzant els vials d'accés i de sortida.
2. Els desguassos de les aigües pluvials i fang, que sovint s'acumulen a la zona del final del camí
de ronda o envaeixen la rampa d'accés al garatge que hi ha.
Espai c/Pedró i sota Pedró
3. Determinar, dignificar i senyalitzar les zones destinades a pas de vianants (camí de ronda)
enjardinament o esbarjo.
4. Establir les zones dedicades a contenidors de brossa. A l'abast dels usuaris i que siguin
fàcilment operables pels vehicles i personal del servei.
c) Donat que el núm. 61 del carrer Pedró correspon a una casa en estat d'abandonament i
ocupada, objecte de diverses queixes per les condicions d'insalubritat, abordar el problema
administratiu i/o social que pugui estar-hi latent.
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
practicar fútbol i altres esports
jugar? 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
espais per a altres esports i fomentar esports nàutics.
Equipaments esportius
Contractar personal format en la matèria.
Solar del municipi

Miquel Tutó Delpech
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Cinema setmanal a Palamós

but
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Josep Tubert
Lorenzo

Millora en les voreres
Gemma Cobos
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Pere Leiva Ferrer
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Irene Gasa Gregorio
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Aparcament a un sol costat al
c/Josep Carbó i Vidal

Isabel Ruiz Margalef
Isabel Ruiz Margalef

but

Instal·lació d'una font de les que propulsa xorros d'aigua de manera aleatòria per diferents
Una font de les que treu "xorros"
sortidors 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.
El carrer Ametlla de Mar té poques places d'aparcament i hi ha molts residents que es veuen
Aparcament residents c/Ametlla de desplaçats per veís de la zona del Pedró i d'altres a l'estiu.
Hi ha molta gent gran amb dificultat per moure's i aparcar el cotxe aprop. És un carrer sense
Mar
sortida i els que hi hauríen de circular només hauríen de ser els veíns.
. Fer el carrer Ametlla de Mar un Passeig al far.
Adeqüació vial carrer Ametlla de Mar
. Adequar voreres i fer de l'asfalt que està en molt mal estat.

Aceras en Palamós
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Josep Lluís Pérez
Carles Martínez Puig

Posar els noms dels carrers a les
cruïlles
Millora plaça Josep Sarquella
Escobet
Il·luminació camps volei platja

Heura Llaquet Bayo
84
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V

D

Supera el pressupost. Interès i necessitats que expressa el suggeriment
en línia amb els plans estratègics municipals. Seguim treballant per tenir
opcions que permetin ubicar equipaments i serveis municipals

D

no és una inversió.
Seguim treballant per impulsar l'activació d'oferta en aquest sentit així
com incentivant la cultura del cinema a la Gorga amb projeccions del
cicle Gaudí.

Dp

No és inversió. Es trasllada suggeriment a l'àrea de mobilitat pel seu
estudi tècnic

D

Les voreres de molts dels carrers del centre de Palamós es troben força deteriorades i necessiten
una millora urgent per tal que es pugui caminar sense perill.
Consistiría en fer petites rampes a totes les voreres del poble per facilitar que les persones amb
Millorar la mobilitat de les persones mobilitat reduida puguin sortir a passejar sense dificultats. per exemple, el Passeig no disposa de
gaires llocs per accedir-hi en aquest cas.

Jordi Simon
81

Fer un dia a la setmana, preferentment els divendres a la nit, cinema a la Gorga per motivar que la
gent surti al vespre per veure cinema i al mateix temps, sortir de copes després.
Que el carrer Josep Carbó i vidal sigui tractat igual que el paral·lel, Mn. Miquel Juanola i Mares o
sigui que només es pugui aparcar a un sol costat, dret o Esquerra.
Per conseguir un fácil accés per ambulàncies, bombers, camions que porten gas-oil a les cases,
etc, etc, i fer més fácil l'accés d'entrada i sortida als guals existents.

Més papereres. Més terra net

No es concreta proposta d'inversió
Anualment s'inverteix en pla de voreres per tal d'anar arreglant el major
nombre possible, aixi com, es realtizen plans integrals als barris que
també comporta arranjament de voreres.

V

V

D

Es trasllada suggeriment per al seu estudi a l'àrea de mobilitat i treball
amb els veïns. No es concreta proposta d'inversió

D

Requereix estudi de projecte i treball amb el veïns

D
Mejora generalizada de las aceras (es una vergüenza del estado de la mayoría de las aceras de
Palamós)
A la majoria de carrers de Palamós no hi ha plaques amb els noms i són Moltes les persones que
van desorientades
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 platja de Palamós hi ha 3 xarxes per jugar a volei platja, tanmateix cap està il·luminada. Amb
l'arribada de la tardori el canvi d'horari es fa molt difícil poder jugar a les tardes per la falta
d'il·luminació. Igual que hi ha pistes de fútbol i bàsquet il3luminades n'hi hauria d'haver de volei
platja. Gràcies.
. 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.

Actuació prevista al pressupost 2019. Caldrà treballar el projecte amb el
veïns.
La finca del núm 61 del c. Pedró està en litigi i quan pugui passar a
propietat municipal es preveu el seu enderrocament

V

Solar que podría comprar el municipi: adjunto cròquis

Joaquim Ruiz Ferrer
74
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No es concreta proposta d'inversió
Anualment s'inverteix en pla de voreres per tal d'anar arreglant el major
nombre possible, aixi com, es realtizen plans integrals als barris que
també comporta arranjament de voreres.

V
V

F

V

La il·luminació ja existeix. Es traspassa a l'àrea de brigada per tal
d'instal·lar temporitzador i fer possible la proposta que es planteja
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Palamós respectuós i cívic

Alonso
86

but

87

but

Rita Girbau

AGRUPACIÓ
TEATRAL LA
GESPA
88

plat.
Mercè

89

plat.
Rosana

90

Neteja dels bancs

Que es procedeixi a pintar els bancs que hi ha al sortidor.
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
Compra de focus pel teatre La Gorga i tot estalviar lloguer de material en alguns casos. Per altra banda els focus que es proposa
comprar tenen 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
Qualsevol que sigui de Palamos s’ha adonat que en el parc del passeig el primer que està a can
Joan es ridícul. Els diumenges els nanos es maten perquè es petit. Si voleu potenciar el passeig
Zona de esbarjo al paseig
com sempre s’ha de ampliar.
Gràcies per la iniciàtiva! Es important saber que qui mana vol saber que pensa el ciutadà.
Crear més zones d'aparcament per la zona del Vedruna. Durant el curs escolar hi ha un gran
nombre de cotxes i després a l'estiu també hi ha molts de cotxe, ja que tots els carrers del voltant
són zona verda i tothom aparcar en aquesta zona que és gratuït. També es podria fer l'avinguda
Zones d'aparcament
mediterràni zona verda.
Hi ha un camp just davant del cementi que es podria utilitzar per aparcament.

Passos de vianants

plat.
Carmen
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plat.

Palamós. W-fi connectat

Arcadi Moradell
Bosch
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plat.
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plat.

Grup Feminista
Palamós
Calonge @gfpc

Fons bibliogràfic de temàtica
feminista a la biblioteca municipal

Actuacions a la via pública amb
perspectiva de gènere

Grup Feminista
Palamós
Calonge @gfpc
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Acondicionament escenari del
passeig

plat.
Alexandre
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plat.

Espai esport plaça del suro
Alexandre

V
. 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.

Senyalitzacions HORITZONTALS INTEL·LIGENTS com el pas que hi ha a Calonge, davant la
marquesina de la Sarfa, a Can Pijoan. No passos elevats, són dolents pels cotxes i dolents per
persones grans i/o amb movilitat reduïda, pels riscos dels desnivells.
REPINTAR certs passos de zebra.
La meva proposta és la que he vist en algunes poblacions europees:
Espais a la via publica on poder-se connectar de forma gratuïta a la xarxa de Wi-Fi, per a Palamós
crec que amb tres espais ben situats seria suficient, aquests espais acostumen a tenir arbrat o
algun tipus de sostre lleuger perquè la llum no molesti el vidre dels dispositius i vegetació baixa de
separació de vials per tenir una mica de confort acústic i privacitat, els elements urbans han de ser
cadires de braç amb plataforma per donar suport als dispositius, ordinadors, tablets, etc. similars a
les de les aules però per a exteriors, aquestes cadires han d'estar col·locades de forma
aparentment casual, no ordenat, però que dificulti poder veure els dispositius d'altres usuaris,
generalment a cada zona de connexió pot haver de 6 a 8 places, depenent del mida i tipologia de
la zona.
Això evita que usuaris de Wi-Fi hagin d'anar a biblioteques, altres espais públics no adequats per a
aquest ús o utilitzar xarxes privades obertes de locals, col·locant-se propers al senyal.
Hem de tenir en compte que, si bé hi ha molts usuaris que tenen connexió a l'oficina o a casa, de
vegades es té la necessitat de connexió fora d'aquests espais propis,també poden ser turistes,
Des del Grup Feminista de Palamós- Calonge volem proposar que l'Ajuntament faci un fons
bibliogràfic de llibres de temàtica feminista per a la biblioteca municipal i que aquest fons sigui
fàcilment identificable. La igualtat de gènere i la lluita contra la violència masclista s'han d'entomar
des de diferents fronts, i un d'ells és l'educació. Per aquest motiu fem aquesta proposta, per tal que
el pensament feminista arribi a més persones i que Palamós es pugui convertir en referent en
aquesta matèria.
Des del Grup Feminista de Palamós proposem que l'Ajuntament destini part dels diners del
pressupost participatiu a fer actuacions a l'espai públic amb perspectiva de gènere. La majoria de
les vegades el disseny urbà es realitza sense tenir en compte la visió de la dona, i això comporta
que es deixi de banda a la meitat de la població. Cal que les persones estiguin al centre del
disseny urbà i les dones no podem quedar de banda. Cal incorporar aquesta visió de gènere a les
actuacions a la via pública per millorar la percepció de seguretat i la utilitat dels espais públics,
com per exemple incrementant la llum a la nit, evitant els racons i els punts "negres", etc.
Proposem que com a mètode de diagnosi d'aquests espais es faci una marxa exploratòria de
seguretat i gènere amb la qual identificar aquelles zones del poble en les que s'han de portar a
terme actuacions. Per a aquelles persones que no conegueu el que són les "marxes exploratòries"
us animem a que feu una cerca a internet i també llegiu sobre la figura de la urbanista Jane
Jacobs, precursora d'aquest tipus de marxes.
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...
Dotar la plaça, que ja té una pista rectangular, d'un parell de porteries/cistelles per tal que els joves
puguin practicar esport.
Si es considera oportú, tancar per darrera o perimetralment.
També seria una opció considerar la col·locació d'algun tobogan o altra atracció si es va al lloc en
família.

F

El WC del casino és propietat de ports, es realitza manteniment i neteja,
no obstant, està subjecte a actuacions constants d'incivisme. Previst
obrir els wc de l'arbreda, i actualització dels wc del passeig.
A la platja tots els wc de les guinguetes són d'ús públic establert per la
concessió.
És un acció de manteniment, no inversió. Es traspassa a l'àrea
responsable.

V

D

S'arranjarà la part final del passeig renovant i millorant les zones de joc
per a potenciar-ne l'ús. La resta del passeig resta pendent a estudi de
reforma integral. De moment, però es manté la zona de jocs actuant
només amb mantiment.

F

s'acondicionarà nova zona d'aparcament al cementiri. La nova
ordenança de zones blaves i verdes està pendent d'aplicació, i va
comportar procés de particpació ciutadana

D

Els estudis de seguretat i mobilitat no detecten trànsit amb doble sentit i
entrades (com en el cas de Calonge) suficient per plantejar inversió
d'aquestes característiques. No obstant, resten pendents d'aplicar
reflectants (inscrustats a l'asfalt) que brillen amb la mateixa llum dels
cotxes per crear efecte d'atenció pels conductors.

D

Actualment està en fase de proves wifis públics en dependències
municipals (oficina turisme, museu de la pesca i aula d'aprenentatge).
Resta pendent d'anàlisi jurídic i tècnic per traslladar l'experiència en
espais oberts

Dp

Es requereix l'anàlisi sobre el fons actual per poder plantejar, si l'anàlisi
així ho detecta inversió en nous llibres. Es trasllada suggeriment a la
Biblioteca per treballar la proposta

Dp

Es recull proposta d'iniciar el procés de detecció de punts negres, per
poder concretar propostes d'inversió futurament.

V

D

El pressupost 2019 contempla una partida per a la renovació de la plaça
del suro
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plat.

Zona per gossos al centre
Alexandre

97

Recuperar propostes no votades de
l'any passat

plat.
Alexandre
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plat.

Campanya cendrers
Alexandre
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plat.
Alexandre
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plat.

101

plat.
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plat.

Associació de veïns
de Sant Joan

Associació de veïns
de Sant Joan

Condicionament Parc de la Bassa

Asfaltado de calle

but

Limitar l'accés a la zona del Pedró
Jose Contreras
Garcia
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plat.

105

But

Abril

Espai cultural aire lliure
Trasters per entitats

Gaspar Segués Sais
106

But

107

But

Enric Cinjordiz Gómez

Obres a diversos carrers
Magatzems per a entitats

Núria
108

Espais per a la lectura

But
Núria

109

Renovació Pl. Catalunya

But
Anna Coll Bertran

110

Renovació aparcament platja
(millora)

But
Ramon Pocurull i Olivé

111

But

Seguretat i mobilitat de persones
Joan Sánchez

112

But

Pàrquing polígon de Sant Joan
Pol Ballesta Puigbó

Doncs això. Hi havia propostes que no van ser votades, però que podrien incorporar-se com si
s'haguessin fet aquest any, vist que poden continuar essent interessants.
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.

Suports per banderoles publicitàries i
Dotar els fanals de les avingudes i vies d'accés al municipi d'uns suports per posar-hi banderoles
estelades
publicitàries, quan sigui el cas, o bé estelades tal com es fa en municipis com Verges.
Rehabilitar el local de la Plaça, per al seu ús en reunions, com arxiu i enmagatzematge de
Rehabilitació local i escenari Plaça l'Associació de Veïns, al mateix temps condicionar la coberta, per a la seva utilització com escenari
de les diferents activitats celebrades a la Plaça.
Mossen Gumersind
Actualment les instal.lacions no s'utilitzen i per a les celebracions cal un escenari mòbil.

Yolanda

103

Habilitar un espai per gossos al centre, un espai no massa allunyat del lloc on viuen la major part
dels veïns, amb aigua, papereres i bancs.
Un possible lloc seria al Cervantes, utilitzant una part de l'aparcament.
Sinó, estudiar altres zones com la plaça de l'Energia (entre els carrers Santa Marta, Sant Antoni,
Alba i l'aparcament).

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.
Asfaltado de calle Paratge Vilarromá,
Que pertenece al barrio del Tenis.
Y olvidados.
Control de la circulació al barri vell de Palamós i així donar seguretat als ciutadans que viuen en el
barri.
A través de pilones o altres mecanismes poder limitar la circulació en el barri del Pedró. Circulació
que a dia d'avui està limitada però no és respectada.
Amb aquesta mesura assegurar que els vianants i persones que viuen en el barri puguin caminar
taranquils pel barri sense tenir por que els cotxes els puguin atropellar.
Estaria bé poder tenir un espai al aire lliure com l'antic camp de tir, per poder-hi realitzar activitats
culturals, concerts, teatre, etc.
Seria aprofitar una nau o espai on fer espais tancats amb clau perquè cada entitat disposi d'un lloc
on desar les seves coses.
Tipus lloguer de traster però per entitats.
Asfaltatge i voreres carrers:
Orient - alba - Industria - Sant Antoni i Santa Marta
No cal que cada entitat tingui el seu local ja que sovint ens reunim un cop per setmana o quinze
dies però si que hi ha una necessitat urgent de crear espais d'emmagatzematge. Pot ser un local
amb armaris amb candaus, a l'espai d'entitats, etc.

Crear espais en places publiques on la gent pugui agafar lliurement llibres de segona mà.
Podeu veure l'experiència a ciutats com Terrassa o poblets com Rupià.
. Retirar barana de l'entorn de la Plaça
. Renovar l'enjardiment
... per donar una imatge més actual a la Plaça

1) renovació sòcol que separa zones aparcament vehicles-platja per peces prefabricades noves.
2) Incloure pas bicicletes i zones d'aparcaments bicicletes en perímetre aparcament. Això pot:
. Minimitzar circulació de bicis per el Passeig i Planassa.
. Conectar carril bici de Sant Antoni cap el port, marina i la Fosca.
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 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.
Els treballadors del polígon industrial de Sant Joan (Gros Mercat) tenim Moltes dificultats per
aparcar i deixem els cotxes mal aparcats sobre les voreres i de qualsevol manera, ja que els del
Gros Mercat no ens deixen aparcar al pàrquing.
Necessitem un pàrquing pels treballadors. L'ajuntament disposa de terrenys just al costat de la
deixalleria.

Dp

És necessari trobar els espais adequats que permetin projectar espais
més centrics. Es descarta reduir aparcament del cervantes per la forta
pressió de cotxes i demanda d'aparcament

Dp

No es concreta proposta d'inversió.
Es va convocar reunió amb les persones redactants de proostes vàlides
2018 per fer seguiment així com proposar-los incorporar les propostes
d'"ofici", els participants a la reunió van concloure que cadascú tornés a
incorporar la proposta si així ho creia oportú. Es pot tornar a plantejar a
la propera reunió de retorn per revisar l'acord

V

reformulada a cendreres portàtils sgeons objectiu plantejat

D

actualment la col·locació de banderoles comporta servei externalitzat,
només amb l'estructura seria necessari igualment de disposar del servei
instal·lador

V

D

D

Carrer inclòs dintre del PMU 3. S’executarà quan es desenvolupi el pla
de millora. Això no obstant es podran realitzar tasques de manteniment i
conservació

F

previst amb pressupost 2019

D

supera el pressupost amb participació

Dp

previst planificar-ho amb les entitats a l'entorn del projecte galeries
carme, i els espasi cívics annexos

D

L’àmbit estarà inclòs al projecte d’urbanització integral de l’eixample

Dp

previst planificar-ho amb les entitats a l'entorn del projecte galeries
carme, i els espasi cívics annexos

Dp

La Bilbioteca va realitzar el projecte en dependències (CAP, Pavelló,
biblioteca) i no va funcionar. Traslladem suggeriment a la bibliteca per
analitzar les causes i estudiar possible reformulació de la proposta amb
unes altres condicions.

D

S'aposta per esperar a la retirada de l'estació d'autobusos al costat de
la plaça Catalunya (previst en acabar obertura del c/Enric Vincke)
permetrà realitzar un projecte més integral en aquesta plaça.

D

Està prevista inversió per millorar transició entre l'aparcament i la platja.
Qualsevol acció a l'aparcmaent (com pas de bicicletes) comporta
l'aprovació de costes (propietari de l'espai físic)

V

D

No es preveu destinar la zona d'equipament municipal a aparcament,
donada la manca d'espais per a emmagatzemar material municipal.
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But

Ampliar necesidades básicas
Aumentar contenedores orgánicos, amarillos y azules.
Bancos en la zona del mercado
Fuentes de agua públicas
Más placas del nombre en las calles

Concepción Montserrat Baliu

114

But

Millores Plaça Pere el Gran
Fermí Ros Garcia

115

Baixada carrer Balmes al pàrquing
del Cervantes (Arbreda)

But

Fermí Ros Garcia
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118
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But

But

Mar Ribas Jubert

Dp

Locals entitats de Palamós

La plaça Pere el Gran, lloc emblemàtic del barri de les Cases Noves, te un aspecto
d'abandonament.
. El "sauló" del terra demana una millora.
. Cal també millorar el parc infantil.
. Posar un passamans a la baixada de la dreta perquè la gent gran tingui problemes al baixar.
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.
Comentat amb el Sr. Alcalde, ens va manifestar literalment, que "Havent analitzat la seva proposta
la 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"
Disposar d'algun espai per a les associacions del poble on poder:
. Realitzar reunions
. Emmagatzemar material
. Realitzar xerrades
. Realitzar activitats
. Punt per a joves

Dp

F

Menjadores per a gats

V

Menjadores per a gats

V

Lídia Caixas Ros

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.

Menjadores per a gats

V

Lídia Ros Fullà

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.

But

But

estan prevites accions de millora al sauló i parc

V

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.

Margarita Caixas Ros

la planificació dels contenidors respon a una distribució per zones.
Els bancs de la zona del mercat es van ubicar a la plaça Dr Dalmau per
problemes de mal ús.
L'any passat arrel del pressupost participat 2018 es van instal·lar 3
noves fonts.
Proposta de plaques ha estat incorporada al taller de propostes a partir
de proposta d'un altre ciutadà

A partir del març es disposarà de la nova sala polivalent de les galeries
Carme acondicionada tant per exposicions com per activitats de petit i
mitjà format com les que es plantegen a la proposta.
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Menjadores per a gats

V

Arnau Casanovas Drevet

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.

Menjadores per a gats

V

Karine Boveroux

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.

10 Menjadores per a gats

V

Carme Costart Valiente

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.

10 Menjadores per a gats

V

Pau Recolons Pantinat

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.

10 Menjadores per a gats

V

Carme Pantinat Palahí

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.
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10 Menjadores per a gats

V

Marc Recolons Pantinat

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.

10 Menjadores per a gats

V

Concepción Montserrat Balió

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.

10 Menjadores per a gats

V

Dolores Sánchez Cubero

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.

10 Menjadores per a gats

V

Manuel López Nevado

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.
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Menjadores per a gats

Dolors Joan Tossas
Mª Dolors Quintana Moreno
Alberto Arévalo Calvo
Laura Algans Caixas

Menjadores per a gats
Menjadores per a gats
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.
M'adhereixo a la proposta que fa Procat Palamós per a millorar la vida dels gats del carrer.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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Magdalena Mayoles Canades
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Menjadores per a gats

Francesc Turró Turró

Menjadores per a gats

Ramon Hormigo Boix

Menjadores per a gats

Pilar Muñoz Hernández

Menjadores per a gats

Carmen Núñez Capel

Menjadores per a gats

Rosa Leiva

Menjadores per a gats
Betiana Jéssica Núñez Danielli
Menjadores per a gats

Sílvia Muñoz Hernández

Menjadores per a gats

Rafael Muñoz Saavedra

Menjadores per a gats

Felip Caletrio Miguel
Pilar Hernández Jiménez

Menjadores per a gats

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
Menjadores per a gats

Cinta Torrent Tetas

Menjadores per a gats
Menjadores per a gats
Menjadores per a gats
Menjadores per a gats
Menjadores per a gats
Menjadores per a gats
Menjadores per a gats

Laura Orriols Cabané
Mª Josefa Martos

Facilitar movilidad
Fora arbres que trenquen voreres

Elena Buxeda Mauri
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plat.

Carril per a patinatge i altres

Abril
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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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.
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 qualitat de vida.

Places amb fonts d'aigua - Arbres
ombra - Club de tennis - Minigolf Cinema que fos de l'ajuntament
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Menjadores per a gats

Sala de Concerts de petit format

plat.
Abril
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D
Aquí a Palamós hi ha molta gent i sobretot a l'estiu i caps de setmana i també espai per ser una
mica més creatius en quan a propostes d'esbarjo per a la gent que, de més, crearía llocs de treball.
Tant per joven, petits o gent gran.
Suavizar la subida del párquing de la arboleda por ir al cole la Vila y sus peldaños.
Hi ha carrers on és desagradable caminar. Val més eliminar els arbres que no milloren sinó que
perjudiquen. Per exemple, els del carrer Nàpols (vorera institut/ indústria).
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.
Cada vegada hi ha més gent que patina, bicicleteja, va amb skate o amb el pati scooter.
A Palamós no hi ha gaires llocs per circular amb aquests "vehicle" sense perill o sense molestar els
vianants.
Per tant proposo que s'habilitin vies especifiques per patinar, anar en bicicleta... per Palamós.
Entenc que el passeig del mar seria un bon lloc però els tècnics segurament pensaran també en
altres espais.
Si volem escoltar algun concert de petit format hem de confiar en la bona voluntat o iniciativa de
bars i locals privats.
Estaria bé habilitar algun espai o sala públic on poder fer-hi concerts de petit format o altres
activitats com presentació de llibres, recitals fins i tot teatre.
Això ens serveix per promocionar els grups locals, fer unpluggeds, promocionar canta autors del
territori o altres professionals de la cultura.

Amb pressupsot 2018 es van instal·lar 3 noves fonts a places, i es va
arranjar el Parc de la Bassa.
. Es trasllada suggeriment d'impuls del tennis a l'area d'esports.
Minigolf requereix servei constant (despesa corrent) més enllà de la
inversió
Seguim treballant per impulsar l'activació d'oferta en cinema així com
incentivant la cultura del cinema a la Gorga amb projeccions del cicle
Gaudí.

V
V

Dp

F

A l'últim tram del Passeig del Mar que s'acabarà d'arrelgar aquest 2019
ja s'ha projectat la separació d'un espai de carril bici per tal d'ordenar
millor els usos del Passeig. La continuació en el següents trams del
passeig caldrà ajustar-la en relació a una reforma integral, no obstant,
es parteix de la necessitat de regular l'espai dedicat a les bicicletes o
semblants.
A partir del març es disposarà de la nova sala polivalent de les galeries
Carme acondicionada tant per exposicions com per activitats de petit i
mitjà format. Malgrat no tindrà condició d'auditori podrà comportar
activitats com les que es plantegen.
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A Palamós cal una sala d'estudi

Abril
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Un Passeig del Mar uniforme

but
Ramon Ribas Coll
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Insisteixo en aquest projecte que en el dos mil disset ho Vaig demanar i el Sr. alcalde va contestar
Reduir pendent excessiva d'entrada i literalment "Havent analitzat la seva proposta , la valorem en positiu, per tal cosa, passo a indicar
als Serveis tècnics municipals que redactin un projecte que doni resposta a la seva petició, per tal
sobretot sortida del pàrquing del
que 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
Francisco Durán Durán
acceptada, per això aquest any torno a fer-ho.
Comprar paradetes de fusta
(expositors)
Associació Viu cultura (Conxita Lloret)
Arreglar espai bàsquet

Francesca Soley Ferrer

Arreglar terra per jugar a bàsquet
(ara és de sorra)

F. Soley Pérez

Restauració accés/entorn refugi
G.Civil situat al c/Salvador Albert i
Pey
Albert Zurita i Costal
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Parking del Passeig
Ernest Iglesias Figuerola
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but
Lluís Martí
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plat.

Instal·lació de dues porteries a
l'espai públic

proposta 18
proposta 18

proposta 18

proposta 18

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.
Adaptar el terra d'on està la cistella de bàsquet.
Al ploure queda enfangat i no es pot utilizar.
a la plaça on hi ha l'Asepeyo hi ha una pista de bàsquet de sorra. Seria arreglar aquest terra per
poder-hi jugar sempre. Quan plou, queda molt enfangat díes.
. 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)

Enquitranar el pàrquing del passeig perquè així els veïns no tindrien tanta pols en els haibtatges de
primera línia de mar
Hi ha joves que volen practicar futbol de forma lliure i no federarda.
Cal la instal·lació de dues porteries en alguna plaça o espai públic del municipi que permeti la
pràctica del futbol.

Crec que seria necessari instal·lar semàfors a la cruilla de la baixada de l'hospital amb l'avinguda
Llibertat. En moments de trànsit es formen cues per accedir a l'avinguda des de l'hospital.
Estaria bé poder tenir un espai al aire lliure com l'antic camp de tir, per poder-hi realitzar activitats
Espai cultural aire lliure
culturals, concerts, teatre, etc.
A l'estil dels desfibril·ladors al carrer, estaria bé que hi haguessin uns punts en zones concretes
com una mena de "boto alarma" directe a la policia o els mossos, per poder avisar d'alguna
Palamós primer municipi lliure
agressió ja sigui de tipus violent o sexual. Palamós podria ser un poble pilot pioner. Palamós lliure
d'agressions
d'agressions!
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
Canvi panells protecció de sorolls 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
opacs per uns de transparents
(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).
A la plaça que hi ha al costat de l'Institut posar-hi més bancs per seure, arreglar la zona perquè
Arreglar diferents punts de Palamós
quan plou queda tot inundat
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
millora de l'espai públic de la plaça 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
mn. gumersind
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 dels comptes actualment està envoltat de grava, la qual, tot i que és molt
Goma al parc infantil de la plaça dels
millor que la terra perquè no fa basses ni fang, però si que embrut i no és prou flonja.
comptes
Substituir la grava existent i posar-hi goma a tota la zona infantil
Semàfors cruïlla hospital

Xavi_72
168

A Palamós hi ha uns 3.500 estudiants de estudis reglats i molta és gent que segurament necessita
un espai ja que a casa no pot fer-ho.
La biblioteca té un espai i una franja horària limitada.
Caldria un espai on es pogués anar estudiar dins d'un horari molt més ample i s'adequés a la
realitat actual i diversa (horaris nocturns, caps de setmana...).
Entenc que hauria de ser un espai el màxim autònom possible per no generar gaire despesa
municipal, proposo que es pogués autoregular entre els propis usuaris.
La proposta en concret és habilitar una aula d'estudi!
La meva proposta consisteix en millorar un dels principals atractius que té Palamós, la façana
marítima i més concretament el Passeig del Mar. Considero que la darrera actuació, la d'eliminar la
barana de pedra i substituïr-la per unes escales d'accés a la platja va ser molt encertada. Per tant,
crec que s'hauria de fer el mateix amb tot el Passeig del Mar. Eliminar l'aparcament, se que anem
escasos en aquest sentit, però guanyar terreny als cotxes i a la part de l'actual aparcament
permetre-hi situar-hi establiments turístics, bars i restaurants.

D

es va realitzar estudi i enquesta amb els centres educatius sobre l'ús
nocturn per a la possible obertura de la biblioteca i es va desetimar. Al
institut pex es va deixar de prestar aquest servei pel desús que tenia.

D

supera el pressupost amb participació
Depèn de la planificació d'una reforma integral

V

V

V
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Les reformes a l'aparcament del passeig estan subjectes als permisos
de Costes qui n'és el proietari. Els permisos d'arranjar el sauló de fomra
més duradera han estat denegats en les últimes sol·licituds.

V

D

Tècnicament es descarta la proposta en termes de mobiitat i seguretat

D

supera el pressupost amb participació

D

s'ha iniciat estudi de recurs digital en el sentit de la proposta que pot ser
més accessible i més eficient tant com a dissuassori com a eina per a
sol·licitar ajud de forma ràpida
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previst amb pressupost 2019
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Xarxa de voleibol
proposta 18
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Colocar vallas altas y adecuadas para la zona de fútbol, tanto en la zona que da a los balcones
donde se cuelan bastantes pelotas como en la zona de la carretera.
La propuesta que yo doy es poder colocar unas vallas altas como ya tienen otras zonas deportivas
Vallas altas para la zona de fútbol de
como la plaza Vila al lado del polideportivo. Tanto vallas en la zona más molestas para los vecinos
la plaza Mas Guàrdia
como son los balcones, sobre todo en verano la caída de las pelotas es continua, yo mismo tuve
roturas de cristal y macetas destrozadas, también la zona que da a la carretera aun que el terreno
es un poco mas elevado muchas veces la pelota cae y puede ser un peligro para los niños que
jueguen si cruzan sin mirar y también los golpes a los coches aparcados justo arriba.
Volem que els patis de les escoles en el moment que estan tancats (dies no lectius) siguin un espai
de trobada per la ciutadania per tal de poder fer diverses activitats (lleure, esport, lúdiques...) Es
necessitaria equipar els mateixos amb serveis (wc, fonts, enllumenat...) i un monitor responsable.
El actual skate park no esta en les condicions optimes per a la practica d'aquest esport.
Millorar les actuals instalacions ja siguin fent una obra nova o acondicionar l'actual.
Millora del skate park
Cal restaura`r alguns elements i rampes del skatepaek perqu esta en mal estat degut al desgast.
La incorporació de nous elements com baranes o rampes o cubs s’agrairien.
Projecte de reforma i amplicació de Projecte que té com a objectiu remodelar, modernitzar i ampliar les instal·lacions de l'Oficina de
l'Oficina de Turisme del Passeig de turisme i millorar el servei d'atenció i informació a la ciutadania i als/les turistes que visiten la Vila
de Palamós.
Palamós
Obrim els patis a les escoles

proposta 18
177

Falta d’espai per a jugar a l’estiu.
Sempre que anava a la platja a l’estiu,les dues pistes estaven ocupades i totalment plenes, ens
quedavem sense lloc i haviem d’esperar, una altra pista no aniria malament.

Adquirir un equip de so i un parell de Cada cop hi ha més gent que fa activitats i s'estalviarien diners en lloguers.
Adquirir un equip de so i un parell de carpes que puguin ser sol·licitades per les entitats per al
carpes per les entitats
desenvolupament de les seves activitats.
Adquisició de taules i cadires per a 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.
les Galeries Carmen
Adquisició de taules (unes 15 unitats) i cadires (unes 250 unitats) per a les Galeries Carmen
pabelló municipal d'esports de
palamós

plat.
proposta 18
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TOTAL

75
106

plataforma
butlleta

soporte tècnico para ampliar la capacidad de recepción de las pruebas (actividades) que
acontecen. pantalla gigante para proyectar imàgenes con sonido. marcadores electrònicos para
facilitar el seguimiento multipartidos (partidos jugados a la vez)

D

Els serveis a la platja gran estan distribuïts per fer possible la
convivència de diferents usos a la platja.

D

s'ha instal·lat recentment xarxa de protecció

D

No és un servei. Es recull la proposta per estudiar formes d'aplicació

F

Prevista inversió amb pressupost 2019

F

Prevista actualització d'una oficina de turisme al Passeig del Mar

F

aquest 2018 s'han comprat dues carpes per entitats, es traspassa
suggeriment a treballar a la taula d'entitats (sistema de gestió) per
possible incorporació en despesa ordinària

V

D

la inversió en esports es prioritza amb l'ampliació de pista annexa per
poder acollir altres esports i millorar les condicions d'entrenament
(pressupost 2019). Es trasllada suggeriment d'ampliació dels mitjans
actuals a l'àrea d'esports.
el suport tècnic no és inversió

