PROPOSTES CIUTADANES
RECOLLIDES EN EL MARC
DELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS 20-21

PROPOSTES ACCEPTADES (1)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

Faria falta una sala de lectura on poder anar a llegir el diari, conectarse a interne i
llegir llibres. Crec que es una mancança que hi ha i estaria molt bé tenir un
equipament d' aquest tipus.
Es trata d'un espai públic de gran valor situat al centre del municipi que ha anat
Repensar el parc de
quedant desatès, brut i desfasat. Caldria revaloritzar-lo repensant la relació amb els
l'arbreda en relació al seu carrers i elements del seu entorn. Cal valorar si cal que el parc estigui delimitat amb
343
ús i a la relació amb els
unes tanques envellides i sense cap mena de criteri estètic, cal modernitzar les
elements del seu entorn infraestructures que han quedat obsoletes, cal repensar la zona del parc infantil que
molts cops està sobreocupada, disposar d'wc en condicions...
Hi ha manca d'equipaments esportius públics en espai obert.
Fer una sala de lectura per
337
al barri de Pla des pla.

345

354

Per exemple, si vols jugar a ping pong a la taula de l'arbreda no està en condicions. No
es fa manteniment ni al terra que no està pla, ni a la taula que no està mantinguda ni
Manteniment equipació
la zona que no està neta.
esportiva
Ens han dit que és la única taula a la zona. Buscant altre equipament per la zona no hi
ha res fins a la ronda que queda lluny de l'anterior.

Es necessiten més instal·lacions ben distribuides i mantingudes.
Es podrien equipar dos o tres parcs infantils amb alguna equipacio millor estil el parc
Millorar equipacio parcs de Martí Julià de Lòria de Calonge? Dic aquest perquè és pròxim al nostre municipi i la
infantils
gent es desplaça a Calonge ja que està super be. Dic millorar 2 o 3 parcs perquè si és
millora un, es condensaria tothom en aquell parc..

PROPOSTES ACCEPTADES (2)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

Millorar zona pícnic
hutchinson i la que està a
Millorar zona pícnic hutchinson i la que està a dins del bosc, passant per la ruta de la
356 dins del bosc, passant per
llebre, darrere can Pere tià
la ruta de la llebre, darrere
can Pere tià
Arreglar la pista exterior que hi ha davant de la Nau de 50 metres per a la pràctica de
Arreglar pista exterior
365
patinatge . Treure els arbres, arreglar-la que està plena d'esquerdes i fer-la ben
davant de la Nau de 50m
horitzontal que ara fa panxa. Si pot ser també posar-hi una barana per delimitar-la.
Durant el confinament municipal i ara actualment no es pot entrar a jugar als annexes
Tot i que paguem tots els impostos aquí, a mí m'agradaria que es fes un tipus de
Camp de fútbol petit o el que sigui public ( no Tota l' estructura sino nomes les
369
Equipament esportiu
porteries i la gespa artificial ) que por esser la mateixa gespa artificial que treguin Dels
annexes quan toqui canviar-la aixo suposaria menys despeses i un aprofitament de la
gespa Vella i a mes que molts nens del poble que no tienen recursos puguin
Davant la nau dels 50 metres hi ha un paviment que havia estat de l'skate park.
Fer una pista de bàsquet a
376 la plaça de la nau dels 50
metres

Ara no s'utilitza i en canvi hi ha una mancança d'espais esportius.
Es podria habilitar i posar cistelles de bàsquet i de minibàsquet, o porteries i xarxes
perquè les pilotes no vagin a la carretera, i posar uns bancs més còmodes i una font.

PROPOSTES ACCEPTADES (3)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ
A la plaça Sarquella, al costat de l'Institut, hi ha una àmplia zona de sorra amb una
farola al mig que s'omple d'aigua quan plou.

Crear una zona arbrada a
377 la plaça Sarquella (costat Es podria anivellar la plaça, plantar-hi arbres (de fulla caduca perquè fessin ombra
Institut)
només a l'estiu) i posar-hi taules amb bancs on els nois podrien reunir per fer deures i
treballs a la fresca, on podrien trobar-se grups de nens per berenar o persones grans
per jugar a cartes i fer la xerrada.
Porteries en solars no
Adquirir i col·locar porteries per poder jugar a pilota en algun dels solars no
382
urbanitzats
urbanitzats que quedaran als costats de la prolongació del carrer Enric Vincke.
La montanya del Molí de Vent es va urbanitzar amb obertura d'un vial, esbrossada i
neteja dels refugis i del búnquer, enllumentat exterior i interior dels refugis, tanca
perimetral i portes d'accés. Ara hi ha la tanca exterior i portes malmeses, llums fora
Dinamització Parc Urbà
de servei i tot ple d'herbes.
394 Molí de Vent( esbarjo i
esport a l'aire LLiure)
El Molí de Vent té una vista panoràmica excelent i és testimoni de la història recent,
creiem que caldria condicionar el lloc amb la reparació dels desperfectes i donar-li un
manteniment adequat, per a gaudir-ho.
A la Plaça Mossèn Gumersind hi ha un local semisoterrat, on la coberta servia
d'escenari per a actuacions, fa anys que no s'utilitza i té les instal·lacions, fusteries i
Rehabilitació local Plaça
parets malmeses i vandalitzades.
395
Mossèn Gumersind
Cal realitzar una rehabilitació interior per a donar-li diferents usos ( reunions,
magatzematge...)

PROPOSTES ACCEPTADES (4)
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PROPOSTA

EXPLICACIÓ

Poden afegir-se taules resistents per jugar a escacs, que també serveixen per a altres
funcions però poden animar la pràctica d'aquest esport a nivell del jovent o dels
seniors.
Albert Colomer Serrat. Facilitar el trànsit sense erosionar el camí fins al terme de VallAsfaltar camí fins al terme
llobrega on hi ha la subestació d'Endesa. Vall-llobrega sí el té asfaltat.
406 de VALL-LLOBREGA darrera
Hutchinson
S'hauria de conservar els resalts existents que direccionen les aigües plujanes i eviten
la circulació ràpida.
Montse. Proposem crear un carril bici que comuniqui el centre del municipi amb la
407 Carril bici institut-centre
zona de l'institut ja que si actualment vols anar amb bici o bé s'ha de passar per
carrers amb predomini de cotxes o be s'ha de fer volta pel pàrquing.
Rosa López. Els espais verds situats a C/Vincke amb C/Rentadors i el C/Montaner i
Coris entre C/Vincke i C/Mallorca i C/València. Només estan ocupats per drogadictes i
417
Millora espais verds
borratxos. Els nens de la zona no poden aprofitar els espais i estan plens de cagades i
pixades de gos.
Afegir-hi taules preparades
399
per jugar a escacs

PROPOSTES REBUTJADES (1)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

És la Generalitat qui té l'obligació de
Compra
dotar d'equipaments informàtics a
El context de la COVID urgeix de compra
d'equipament per la
l'alumnat. De tota manera,
319
d'equipaments telemàtics per a garantir l'accés a
millora de les
l'Ajuntament també ha ofert un
l'educació de l'alumnat.
escoles
paquet d'ajudes per a famílies que ho
necessitessin.
S'estudiarà posar senyalització per
Al Passeig no hi han senyalitzacions de per ha on
Al Passeig senyalitzar
reorientar el trànsit. Aquesta
poden passar les bicicletes i sobre tot al estiu hi han
339 el lloc de pas per les
actuació seria temporal fins que es
incidències entre la gent que passeja i les bicicletes
bicicletes
faci la reforma estructural del Passeig
que es posant per qualsevol lloc
del Mar
Aumentar la limpieza y mantenimiento de las calles
(Las calles de alrededor del Mercado, las que bajan
por la plaza catalunya hacía la playa, y muchas otras,
Limpieza de las
carecen siempre de buena limpieza; se pueden regar Aquesta proposta és una qüestió de
340
calles y
como hacen por el casco antiguo en verano. Además
manteniment
contenedores
asegurarnos del mantenimiento de contenedores y
poner horarios para tirar la basura y así evitar los
malos olores.

PROPOSTES REBUTJADES (2)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Reorganització de l'ús d'aquesta zona. Acordar
horaris d'obertura a la ciutadania poguent-ne fer ús
sense haver d'estar federat. Recuperar un ús per
aquest espai com abans teníem al camp del carrer
Reorganització en
Cervantes.
l’ús de la Zona
341
Només caldria tenir-hi una persona de responsable
No és una proposta d'inversions
Esportiva Josep
de l'espai mentre estigués obert.
Massot I Sais
Em de reconèixer que la mainada/jovent insisteix a
fer-ne ús. Es salta/esbotza la tanca tot sovint. Tant
se val que es repari. La mainada ho torna a fer. El
jovent reclama aquest espai com a públic.
S'hauria de poder eliminar els inconvenients que es
Hi ha una partida dins el pressupost
troben les persones que van en cadires de rodes i
dedicada a supressió de barreres
que en les aceres estretes ( que son moltes)
arquitectòniques. Cada projecte
Facilitar moviments
bàsicament son dos:
d'urbanització d'un àmbit que s'executa
342 per les cadires de
contempla l'eliminació de barreres
rodes
Aceres que al creuament dels carrers no tenen el
arquitectòniques i la brigada també fa
desnivell adequat per poder creuar i en ocasions hi campanyes concretes en aquest sentit en
han postes de senyals de tràfic que es podrien posar àmbits on no es preveuen obres en un
a les parets del edificis.
període curt de temps.

PROPOSTES REBUTJADES (3)
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EXPLICACIÓ

RESPOSTA

344

Cada cosa en el seu espai.
Fer pipicans lluny dels Per exemple, si vols jugar a ping pong a la arbreda, estàs
equipaments lúdics
obligat a vigilar on trepitges per evitar les caques de
com ara taules de ping
gossos i la olor de pixum.
pong
La proposta es tenir els espais separats i mantinguts
adequadament per a que tots puguin gaudir plenament.

Aquesta proposta està
repetida

346

Hi ha activitats que s'han de fer durant la nit, per exemple,
la recollida de residus.
Vehicles electrics per a
S'ha d'aconseguir que aquestes activitats disturbin el
activitats nocturnes
mínim possible als veïns i per tant, un vehicle elèctric molt
més silenciós que l'actual, seria de gran ajuda.

S'estudiarà dins el nou
contracte de neteja 2022

348

Està molt deixat i sense cap mena d´enllumenat. Des del
Mirador del Pedró, si algú s´hi endinsa li podrà semblar un
Arranjar i il·luminar el
Aquest espai és propietat
vial de Camí de Ronda, sigui pel tancat de fusta que el
"camí" (al mapa de
del Ministeri de Costes. Ens
ressegueix o les restes de taulons a terra. Accedir-hi de nit
turisme no hi consta)
consta que hi ha un
fins a Sota Pedró o per baixar fins al pipican i el camí que
que va del Mirador del
pressupost assignat per fervoreja el vial del Port pot ser una aventura: fanal i botes
Pedró al Carrer Sota
hi una actuació prevista per
d´aigua. Terra força deteriorat i laterals selvàtics. Sovint
Pedró
l'any 2022.
enfangat i al final un llac (quan ha plogut) força
intransitable, plé de cotxes.

PROPOSTES REBUTJADES (4)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Ens venen exposant que des del 2008 existeix el projecte
(avui inviable pels nivells del terreny veí i per
Actualitzar/executar el
l´existència d´un transformador soterrat) que disposa de
projecte (s´adjunta
pressupost per ser executat. I no s´aprova mai. En els Aquest tema necessita un estudi
l´antic) d´arranjament de
darrers anys, sovint s´hi inverteixen fons per estabilitzar tècnic més profund per poder
349
la zona verda i
el sòl i per posar-hi "pilones" que -com es pot
valorar els condicionants tècnics
d´aparcament: cruïlla del
comprovar- cada any son aterrades i el sòl resta de nou
i econòmics
carrer Roger de Flor i
malmés. No és el moment de fer-ho definitiu, en
Sota Pedró.
comptes d´abocar-hi cada any més diners que de nou
seràn perduts?
El Paseo marítimo es nuestra tarjeta de presentación y
como tal debería estar siempre muy cuidado.
En una población mediterránea se debería tener una
ornamentación floral actualizada según la temporada.
Mejorar limpieza y
És un espai pendent de
La limpieza del paseo debería ser prioritaria y con mimo.
350
ornamentación del
remodelar. Hi haurà un procés
Las zonas de ocio: infantiles, seniors y otras que se
Paseo marítimo
de participació a la tardor.
puedan crear deberían estar siempre limpias, y
adecuadas para los servicios de deben prestar.
Invertir en el Paseo, hasta que llegue la gran reforma, ha
de ser un tema prioritario.

PROPOSTES REBUTJADES (5)
ID PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Aquests lavabos són propietat
i estan en terrenys de Ports de
Adecuar els aseos públics ja existentes a la zona Extensor de
la Generalitat. L'Ajuntament
Aseos públics xarxas-atraccions infantils. Porten un any tancats i son de molta té un conveni de col·laboració
351
Extenedor xarxas utilidad pero la gente gran i els pares que a l'estiu porten la mitjançant el qual es fa càrrec
mainada a les atraccions.
del manteniment. Es van
tancar per la Covid i
actualment estan oberts.
En el c/Martí Muntaner i Coris, el tram de c/Mallorca fins al
c/ València, estaria bé que es posessin pilones en el costat
esquerre, davant de les cases, per tal de tenir vorera, ja que
S'està redactant projecte de
VORERA al carrer hem de compartir l'espai amb els cotxes que passen pel carrer i
reforma del carrer. Hi ha
352 Marti Montaner i
això sempre és perillós.
85.000 € pressupostats.
Coris
-hi han guals, però han de ser per entrar i sortir vehicles i prou. S'executarà durant el 2021-estaria també bé que on hi ha l'entrada de les cases se posessin
2022.
pilones de posar i treure per tal de poder-hi accedir millor en
cas de urgències.
S'han représ les obres.
Arranjar Carrer Tenim les obres parades i els carrers fets un desastre. Espereu Actualment la urbanització de
353 Francesca Janoher que se'ns trenqui el cotxe, tenir un accident o quelcom per la zona PMU 08 està en marxa
vs Riera
l'estil? Demanem, els veïns, en urgència, una milloria si us plau i la previsió d'acabament és
final 2021 principi 2022.

PROPOSTES REBUTJADES (6)
ID
355

357

358

359

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Es podria millorar i afegir equipacio. Ara mateix es L'area d'esports té una partida
Pump track. Millorar pista ridícul sincerament. Val més això que res, està clar..
específica per a aquest
skate.
Però és podria valorar per exemple fer un pump track equipament. Es faran trobades
annexe....
amb les persones interessades.
Valorar posar una pista
de btt, igual que la de Vall
No és una prioritat fer una pista
Valorar posar una pista de btt, igual que la de Vall
Llobrega. Gratuït.
de btt. És la primera persona
Llobrega. Gratuït. Manteniment anual mínim.
Manteniment anual
que ha fet aquesta demanda.
mínim.
Millorar il. Luminació de
L'area d'esports té una partida
la pista dskate a el carrer Millorar il. Luminació de la pista dskate a el carrer
específica per a aquest
francesca janoher. No hi
francesca janoher. No hi ha llum.
equipament. Es faran trobades
ha llum.
amb les persones interessades.
S'han représ les obres.
Millorar il.Luminació del
Actualment la urbanització de
carrer francesca janoher Millorar il.Luminació del carrer francesca janoher cap a
la zona PMU 08 està en marxa i
cap a l'avinguda. Zona
l'avinguda. Zona obres. No hi ha llum
la previsió d'acabament és final
obres. No hi ha llum
2021 principi 2022.

PROPOSTES REBUTJADES (7)
ID

362

PROPOSTA

Asfaltar parking

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Asfaltar parking de paseo del mar y de Santiago bañeras i Goday
puesto que cuando llueve los baches lo hacen inpracticable aun que
pasan las maquinas dura poquísimo arreglado
poner semáforo en avenida de Catalunya a la altura de Enric Vincke
ya que se han puesto en dicha calle pero no en el cruce el dia que
funcionen será un nido de accidentes
rebajar el vado de Santiago Bañeras al lado del campo de futbol ya
que cada martes cuando hay mercado hay que pasar y te destroza el
coche

L’aparcament de la platja no
es pot asfaltar. L'altre
aparcament té un ús
provisional. Es va posar
aquest semàfor perquè els
dimarts, amb el mercat, Enrick
Vincke no quedi tallat al
trànsit. La proposta del
semàfor a l'Avinguda
Catalunya es trasllada a l'àrea
de mobilitat.

M'he fixat que varies clavegueres del poble estan plenes de brutícia
(fulles,...) com la gran d'entrada al carrer Dídac Garrell alçada Mònica
Neteja
o al carrer Rentadors, i soposo que deu ser general. Tb hi havia una
363 Clavagueram a
gran canyeria/tubo, a tocar carrer rentadors al costat d'on anirà
Palamós I ST Joan l'estació d'autobusos, ara ni es veu de brutícia que hi ha (inclús hi vaig
veure una moto fa temps). Quan plou fort s'hi fa com un gran llac.
Per tant crec que seria bastant prioritari la neteja de les clavegueres.
A palamós disposem d'algun parc urbà de salut amb força desús i poc
Equipament
atractiu per la gent.
esportiu urbà al Proposso un parc urbá actualitzat com poden ser els nous formats de
364
aire lliure format parcs de "Calistenia" o "street workout", ha catalunya n'hi han a un
"calistenia"
total de 122 municipis amb força exit d'ús, enfocat per millorar la
musculatura i el equilibri.

Aquesta proposta és una
qüestió de manteniment

S'ha instalat un parc de
calistènia a la platja

PROPOSTES REBUTJADES (8)
ID
367

368

370

372

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Fora interessant que s'eliminés el terra de sorra. I que És un espai pendent de
Actuar en el terra del Passeig es continués com el petit troç que ja està emporlanat. remodelar. Hi haurà un
de Mar
Crec que seria molt més net per a tots. I quan plou no procés de participació a la
es faria fangeix.
tardor.
L'area d'esports té una
partida específica per a
Al Skate parc es necessita una remodelació urgent i
Millora Skate Park
aquest equipament. Es
ampliació i afegiment de equipació
faran trobades amb les
persones interessades.
El carrer Pere Joan te molt de pas diari de vianants i
les voreres estan molt fetes malbé. A part del seu mal
estat no hi ha prou espai perquè la gent amb cadira de Proposta d'adquisió de
Reparació de la vorera i espai rodes pugui transitar per ella. Els cotxes aparquen en
topalls perquè la part
dels vianants del carrer Pere bateria de manera que envaeixen la vorera i es difícil davantera dels vehicles no
Joan entre C/ Enric Vincke i C/
el trànsit de cotxets, cadires de rodes, avis amb
ocupi la vorera. S'intentarà
València
caminadors, vianants...
fer amb pressupost
Per aquest motiu demano una inversió per millorar la
ordinari.
vorera i algun mecanisme perquè els cotxes tinguin un
límit i no envaeixen l’espai dels vianants.
L’accés a Palamos per la C-256 entre Esclat i la rotonda
Il•luminació accés sud
que dona en front de la piscina es molt fosca i a mes a Aquest espai està fora del
Palamos
mes es en doble curva. Un par de llums seria
terme municipal
sufucient.

PROPOSTES REBUTJADES (9)
ID

PROPOSTA

Arreglar les escultures
del voltant del
373 brollador (font de les
granotes) del Passeig
del mar.

Crear una zona
374 porxada a la zona del
Passeig del Mar

375

EXPLICACIÓ
El Passeig del Mar és una porta d'entrada a la població, i la
zona al voltant del brollador (font de les granotes) és un
punt de trobada per a grans i joves. Es pot embellir i cuidar
els detalls d'enjardinament, però també es podria arreglar
l'estat de diverses escultures que ara no presenten el seu
millor aspecte i donen una sensació de poca cura. Són tres
principalment, dues figures femenines de pedra que tenen
les mans malmeses i una escultura de bronze que presenta
un estat descurat.
Sovint visiten la població grups escolars, i en dies de pluja
(primavera i tardor són les èpoques en que es fan més
sortides) no tenen lloc per aixoplugar-se en la zona propera
al brollador (font de les granotes). Seria oportú disposar
d'un espai porxat o cobert en alguns punts del passeig o de
la zona propera al port.

RESPOSTA
Aquesta proposta està
subjecte al pressupost de
manteniment d'elements
patrimonials que té l'àrea
de Patrimoni.

És un espai pendent de
remodelar. Hi haurà un
procés de participació a la
tardor.

En aquest sentit, s'ha fet un
estudi de les plaques que
Caldria fer un projecte de retolació dels noms dels carrers,
manquen, amb la intenció
per unificar i informar de manera correcta els vianants. Les
Retolació de noms
de dedicar-hi una partida
plaques podrien ser ceràmiques (per sostenibilitat) i podrien
dels carrers
per resoldre totes les
incloure un petit símbol que indiqués si ens trobem a
mancances que es van
Palamós o a Sant Joan.
detectar mitjançant els
agents cívics.

PROPOSTES REBUTJADES (10)
ID PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Fer una connexió segura per bicicletes i altres
vehicles de mobilitat personal entre el nucli de Sant
Carril bici entre
Joan i el de Palamós.
Enguany no es posarà a votació perquè
378 Palamós i Sant Per l'avinguda del President Lluís Companys. Entre el primer cal que la comissió de mobilitat
Joan
CAP i el carrer rentadors.
valori la idoneitat d'aquesta proposta.
Per una bona connexió entre els dos nuclis, no és útil
ni àgil anar a donar la volta pel futur Enric Vincke.
Es una demanda molt àmplia i que surt
L'aparcament del Cervantes és un equipament
de l'àmbit que es busca en aquest
escencial per la seva situació privilegiada al centre
procés participatiu. En les anteriors
del poble. És precisament per la zona on es troba
Reordenar
edicions dels pressupostos participats es
que podria esdevenir un espai atractiu i no només
urbanísticament
van aprovar dues propostes diferents. El
funcional. Cal començar a fer els pasos necesaris per
la zona de
2018 es van aprovar 10.000 € per
379
reordenar aquesta zona que va néixer gairebé
l'aparcament del
millorar la seguretat dels vianants i el
accidentalment i mai s'ha pensat urbanísticament.
Cervantes i del
2019 es van aprovar 18.000 € per
Els caos que es formen diàriament a la Cruïlla del
parc de l'Arbreda
millores en acessos, seguretat i
Cervantes, els seus límits deixats i sense
mobilitat a l'aparcament. També
manteniment, les zones de contenidors sense
l'empresa que ha guanyat la concesió ha
delimitar...
hagut d'asfaltar i pintar el ferm de nou.
Uns mesos a l'any hi ha una zona per poder accedir
La comissió de seguiment de l'ordenança
Dignificar zona
amb els gossos a la platja. Acotar degudament
de tinença responsable d'animals de
380 per gossos a la aquesta zona amb una tanca i portes d'accés i posarcompanyia està considerant aquest
platja
hi serveis tipus dutxa per animals, papereres o
tema.
pilones per lligar-hi l'animal.

PROPOSTES REBUTJADES (11)
ID

PROPOSTA

381

Creació de zones
de wifi lliure

Solucionar la pols
386
del passeig
marítim.
Identificació i
senyalització els
edificis i espais
d'interès històric,
388
artístic i social de
Palamós els quals
han conformat la
seva personalitat.
Mirall al Pas del
389
soterrani del
Tennis (Vilaromà).

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Establir en alguns punts del municipi (places on no hi jugui Hi ha el projecte Wifi for EU que
mainada, parcs, etc.) punts d'accés lliure a una xarxa wifi hi treballa. S'està treballant des
pública.
d'informàtica.
Donat que la pols provocada per l'aparcament de la platja
És un espai pendent de
deixa el passeig i els bancs empastifats de pols, s'hauria de
remodelar. Hi haurà un procés
buscar-hi solució, com podria ésser, si no és possible
de participació a la tardor.
l'asfaltat, posar-hi una gravilla enganxada o millor, sauló.
Es important recordar-los perquè en ells s'hi han produït fets
socials importants o perquè els seus creadors han fet que
tinguin un interès artístic especial pel seu disseny
arquitectònic o contingut patrimonial. Proposem col·locar
El procés de senyalització
unes plaques en el paviment o paret com s'ha fet a
històrica s'està duent a terme
Barcelona per a les botigues d'interes cultural i històric, o la
des de l'àrea de Patrimoni.
ruta del modernisme, així com en altres poblacions de
europees per tal de conservar i difondre la història a la
població i als visitants interesats.
Marcelina Garcia Tabarés. Ara que per fi, tornem a tenir de
nou el mirall (tan necessari) i què encara no torna a estar
tancat, però sí pintat. Que es pugui posar una placa de
Es una qüestió de manteniment.
vigilància gravant les 24 h. sense càmera real (sempre pels
diners). Crec que duraria molt més temps, el mirall.

PROPOSTES REBUTJADES (12)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Un projecte d'aquestes
És un monument megalític descobert a la vall de Bell-lloc
característiques s'ha de
després dels incendis del 2014. Ofereix un estat crític que posa
coordinar amb l'àrea
Projecte d’ excavació
en perill la seva perdurabilitat. El paradolmen és la cavitat on d'Arqueologia de la Generalitat.
i restauració del
diu la llegenda que s’hi va trobar la Verge de Bell-lloc. És
La decissió d'intervenir en un o
390
paradolmen de
singular i únic de la seva tipologia a les Gavarres. Proposem una altre projecte es valora tenint en
Canyadell a la vall de
excavació arqueològica, restauració del monument i obrir
compte diferents conceptes i
Bell-lloc de Palamós.
camins per a fer-lo accessible als visitants. La farà un grup
entra dins una programació. No
d’arqueòlegs professionals amb un equip de voluntaris locals. és possible dur a terme aquesta
proposta en els propers mesos.
És important recordar-los perquè en ells s'hi han produït fets
Projecte
socials importants o perquè els seus creadors han fet que
d'identificació i
tinguin un interès artístic especial pel seu disseny arquitectònic
senyalització dels
El procés de senyalització
o contingut patrimonial. Proposem col·locar unes plaques en el
391
edificis i espais
històrica s'està duent a terme
paviment o paret com s'ha fet a Barcelona per a les botigues
d'interès històric,
des de l'àrea de Patrimoni.
d’interès cultural i històric, o la ruta del modernisme, així com
artístic i social de la
en altres poblacions de europees per tal de conservar i difondre
vila Palamós.
la història a la població i als visitants interessats.
Idear un sistema de transport públic/privat de baixa incidència
(4x4, mini-bus,...) per tal de fer un circuit que pugui portar gent
Transport públic al
Aquesta és una demanda d'un
que no pot fer grans caminades a tot el sector de Castell, Cala
392 Paratge Castell-Cap
nou servei i no s'inclou dins de
Canyers, Cala Estreta, Cap Roig) potser en col·laboració amb
Roig
la carpeta d'inversions.
l'Ajuntament de Palafrugell. Uns sistema com el de "badia bus"
en petit, o potser el mateix.

PROPOSTES REBUTJADES (13)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

Semàfor a la cruïlla Instal·lació de semàfors a la cruïlla de la baixada de l'Hospital
393
de l'hospital
amb l'av. Lluis Companys

RESPOSTA
Des de l'àea de mobilitat es descarta
aquesta proposta per qüestions
tècniques.

Semblarà egoista ,però és que aquest parc està per acabar
des fa mes o menys deu anys.
Ja sé que on està aquest parc i en el barri on està no interessa
a ningú, ni al mateix cartipàs, que com menys se’ls vegi per
Està previst ampliar el parc infantil
Acabar parc
aquí millor.
del mas guardies en aquest 2021.
396
infantil al mas En fi, jo ja se que això no passarà d'aquí, però fot molta ràbia
Des de l'àrea de Brigada hi ha
guardias
que alguns llocs s'hi inverteixi dues vegades, i altres no se’ns
pressupost consignat.
porta res, ...be la misèria que hi ha al poble si, que des del
passeig no es veu.
Au salut
Josep
És un carrer per on circula un elevat nombre de vehicles i
En els propers mesos es convocarà
l'espai per al pas dels cotxes és tant estret que en molts casos una reunió informativa amb els veïns
els vianants s'han d'arraconar contra la paret. Les voreres per explicar que per dur-ho a terme
amb prou feines fan 80 cm d'amplada i es troben en un estat es necessita redactar un projecte
Ampliar les voreres
lamentable, són impracticables si es va amb cotxet o per a integral de obres d'urbanització, que
397 del carrer Josep
cadires de rodes.
comportaran el pagament de
Fàbrega i Pou
contribucions especials per part dels
Està clar que tenir places d'aparcament és important, però veïns i que l'ampliació de les voreres
cal donar prioritat als vianants i fer puguin caminar
provocarà l'eliminació de totes les
còmodament i amb seguretat.
places d'aparcament.

PROPOSTES REBUTJADES (14)
ID

PROPOSTA

Arranjar el "camí de
398 sota" del passeig de
les Pites

400 Millores a l'skatepark

401 Millores a l'skatepark

EXPLICACIÓ
Està situat en un entorn magnífic i està completament deixat. Les
baranes no compleixen amb els mínims exigibles de seguretat, no hi
ha enllumenat públic, el paviment es troba en mal estat...
Podria ser un indret molt bonic, però per tenir-lo així seria millor
enjardinar-ho tot i tancar-lo al públic.
Roger, Mar Carrera, Jordi Jiménez, Oscar Canet, Sergi Otero, Miguel
Zotano, Gerard Canal, Laura Pujadas, Marta Baños, Zinaida Artigas,
Adrià Cuenca, Manel Contreras, Juan de la Borbolla Enero, Federico,
Richi Madueña, Francesc Vilanova, Agustín Campos, Alex Sanchez
Barrera, Dani Soidan, Santi Otero, Maiol Espuña Vila i Haroun Sy
Xarles.
Volem millores a l'skatepark.
Es van treure elements i ara n'hi ha pocs i són per un nivell elevat.
Farien falta més elements per a patinadors amb un nivell bàsic i
intermig.
Cal posar més rampes, instal·lacions, i sobretot mòduls.
Falta una font d'aigua.
Cal una tanca perimetral i bancs per poder seure.
Cal millorar el manteniment i recollir més sovint.
Es podria pavimentar l'entrada per accedir a la zona.

RESPOSTA
Es del ministeri de
Costes. Esta dins la
concessió de Port
Marina.
L'area d'esports té
una partida específica
per a aquest
equipament. Es faran
trobades amb les
persones
interessades.
L'àrea d'esports té
una partida específica
per a aquest
equipament. Es faran
trobades amb les
persones
interessades.

PROPOSTES REBUTJADES (15)
ID

402

403

404

405

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Rosario Rodríguez García. Rebaixar la zona del pàrquing de la platja,
ja que sempre s'afegeix greda o terra i va creixent en altura. Una
Rebaixar el
persona asseguda en un banc del passeig, l'única perspectiva que té És un espai pendent de
pàrquing del
són cotxes aparcats, en lloc de gaudir de la mar i la platja. Als anys remodelar. Hi haurà un
passeig del Mar- setanta (abans d'habilitar el pàrquing) la platja arribava fins el mur procés de participació
Platja
del passeig, fins i tot creixien plantes pròpies de platges i dunes... Es
a la tardor.
molt desagradable ara a l'estiu asseure't a un banc del passeig
mirant la mar.
Acabar les obres Carles Papió Cabezas. És increïble que després de 2 anys els carrers
No és una proposta.
del carrer
Avió, Indústria i rodalies estem així.
Joan Creixell. Davant la nefasta obra de la Generalitat el passeig de
l'escullera de Palamós (tots hem anat a jugar, pescar o a estimar a la
nostra joventut), ha passat a ser d'un passeig agradable a un passadís
Aquest espai és
Dic de Recerentre la zona de la mar i vista a la badia de Palamós. Una persona d'1
propietat de Ports de
Escullera
,60 m d'alçada o unapersona amb cadira de rodes, no té visibilitat.
la Generalitat.
Felicitats! Prego que habilitin aquest passeig tan tradicional i/o
obliguin a ports a adequar-lo perquè torni a ser alguna cosa
semblant al que era.
Dolores Díaz. Que debido al lamentable estado en que se encuentra S'està treballant amb
Reparación camino el muy transitado camino desde el polígono industrial de Palamós el consorci de les vies
del Polígon al Pont hasta el Pont de Ferro solicita que se destine una partida econòmica
verdes per fer un
de Ferro
para su reparación y mantenimiento que evite las reiterads caídas de projecte d'arranjament
sus usuarios. Así como facilitar el trànsito de bicicletas.
d'aquest espai.

PROPOSTES REBUTJADES (16)
ID

408

409

410

411

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

Antoni Argilés Ormo. En la darrera enquesta
municipal, el sotasignant, ja feia menció a la manca
e insuficiència de rètols indicatius dels carrers de la
Identificació de tos
vila.
els carrers
La majoria, el nom només figura a l'inici i al final.
Això fa que en tot el recorregut no hi hagi cap més
identificació del carrer.
Antoni Bachiller Puig. Revitalitzar l'espai més
atractiu.
Millorar la façana de la vila.
Remodelació del
Establir acords amb costes per modificar l'ús del
Passeig del Mar
pàrquing de sorra, de manera que quedi:
Mar - sorra- passeig de vianants- via de circulació
amb pàrquing en diagonal a banda i banda- vorera
de 6m mínim per revitalitzar el comerç.
Silvia Gladys Brandolin. Ampliar i hacer
Parque de la salut
mantenimiento no sólo de los parques instalados
sinó modernizar y realizar nuevos.
Silvia Gladys Brandolin. Comprar maquinarias para
Maquinaria limpieza
realizar limpieza e higiene alrededor de los
veredas
contenedores de residuos y veredas, ya que son
insuficientes.

RESPOSTA
En aquest sentit, s'ha fet un estudi de
les plaques que manquen, amb la
intenció de dedicar-hi una partida per
resoldre totes les mancances que es
van detectar mitjançant els agents
cívics.

És un espai pendent de remodelar. Hi
haurà un procés de participació a la
tardor.

L'arranjament dels parcs saludables és
subvencionat per Dipsalut. Es valorarà
demanar aquestes subvencions.
Aquesta proposta està dins el
contracte que es te amb l'empresa de
neteja

PROPOSTES REBUTJADES (17)
ID

412

413

414

415

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

RESPOSTA

Carril bici des de la Francesc Puig. Un cop s'obri el carrer Enric Vincke,
cruïlla Av. Onze de
eliminar el carril d'entrada a l'eix viari, per a
Enguany no es posarà a votació
Setembre- Passeig del poder fer amb pintura i mobiliari lleuger un carril perquè primer cal que la comissió de
Mar fins la cruïlla Camí
bici que uneixi Sant Joan amb el Passeig de
mobilitat valori la idoneitat d'aquesta
vell de la Fosca- Av.
Palamós, millorant la mobilitat, reduint CO2,
proposta.
Llibertat
sorolls i fums.
Josep Anton Alonso. Habilitar unes dependències
La Gorga i Galeries Carme estan fentCultura per a tothom suficients i dignes per a totes les entitats culturals
faran aquesta funció.
del municipi.
Els bancs que s'instal·len tenen la
Més bancs situats pels carrers del poble, una mica mesura reglamentària. Aquesta
Bancs. Carmen Camacho
més alts perquè la gent gran no tinguin
proposta es va realitzant segons la
Peinado
problemes per aixecar-se sols.
disponibilitat de pressupost de la
Brigada municipal.
En aquest sentit, s'ha fet un estudi de
. Posar més rètols amb els noms dels carrers.
les plaques que manquen, amb la
. Que els bars i restaurants deixin lloc perquè
intenció de dedicar-hi una partida
Carmen Dalmau Tudela
pugui passar la gent i no hàgim de baixar a la per resoldre totes les mancances que
carretera ja que passen els cotxes i és un perill. es van detectar mitjançant els agents
cívics.

PROPOSTES REBUTJADES (18)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

Carlos Virgili Ribé. El pueblo en general està siempre sucio, sobre
todo las zonas donde hay containers. Las obras eternas de la
Limpieza y aspecto
416
zona cercana a la biblioteca afean aún más el pueblo. Hemos
general del pueblo
vivido en Palafrugell muchos años y no hay comparación.
Inviertan en limpieza, decoración, letreros en las calles, etc.
Carlota Vidal Rivera.
Posar fre a la
. Campanya de sensibilització població (escoles, comerços, etc).
brutícia per
. Mesures de reducció impost escombraries a l'estil del que es fa
excrements de
per a la deixalleria.
418
mascotes.
. Accions en positiu. Exemples: Xarxes- Penjar accions de la
Mantenir els espais
ciutadania, fent una acció positiva de civisme.
públics nets.
. Establir un protocol d'actuació d'accions positives, en benefici
de la col·lectivitat amb beneficis fiscals.
Mercedes Llobet Castañeda.
Una construcció còmoda i maca per a les persones, dones i
homes, a partir de 35 anys, amb piscina i un bonic jardí amb una
SPA Verde. Un lloc maca cafeteria-restaurant. Que a l'entrada es pagués 5 € al mes i
419
de relaxació.
que la consumició a la cafeteria i restaurant ho paguessin les
consumidores.
I també es farien classes de ioga, Kun-fu, Tai-txi i classes de
pintura, i es cobraria 10 € al mes.

RESPOSTA
Aquesta proposta és una
qüestió de manteniment

Aquesta proposta no és
una inversió. S'estudiaran
les diferents propostes.

És una proposta que
excedeix el pressupost que
té la partida. El seu
manteniment i/o viabilitat
econòmica seria
inassumible.

PROPOSTES REBUTJADES (19)
ID

PROPOSTA

EXPLICACIÓ

Primer de tot caldria remarcar la disminució
d'aparcament per reformes de carrers i la poca
seguretat que hi ha en zones d'obligació
d'estacionar a les afores com el cementiri de
Palamós, lloc poc segur d'accés a la Fosca i
Inversió en seguretat i
centre ciutat.
421
carreteres. Jordi Jaime García.
L'estat de carretera del Vial del port
contínuament hi posen taps a escletxes i en
surten de noves, necessita asfaltar amb totalitat
des del port passant pel càmping, l'ITV i l'Aldi.
El que seria el tema principal i més important,
inversió en la POLICIA.
Donat que no hi ha amplada suficient al tram de
borera del C/del Mar (tocant la REPSOL) les
persones que van en cadira de rodes, cotxets de
ARRANJAMENT tram C/DEL
nens, gent gran, amb crosses, etc. es veuen
MAR per tal que puguin
obligades a circul.lar pel mig de la carretera amb
circular persones amb
514
el perill i risc elevat d'accident que això
MOBILITAT REDUÏDA, cadires
comporta, per aquest motiu sol.licito el vostre
de rodes, cotxets de nens,
suport per demanar l'arranjament del carrer i
gent gran amb carro, etc.
transformar aquest tram en plataforma única
per tal que aquest col.lectiu pugui gaudir de
l'espai i circular amb seguretat.

RESPOSTA
Quant a la demanda d'asfaltar la
carretera del Vial es reveu fer-ho
durant el 2022 signant un conveni
amb Ports de la Generalitat.
Quant a la demanda de seguretat,
des de l'Ajuntament s'hi està
treballant tot i que no s'inclou
dins de la carpeta d'inversions.

Per dur-ho a terme es necessita
redactar un projecte integral
d'obres d'urbanització, que
comportarien el pagament de
contribucions especials per part
dels veïns i que l'ampliació de les
voreres provocaria l'eliminació de
places d'aparcament.

