RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES RELATIVA A L’0RDENACIÓ DE ZONA VERDA A
MAS GUÀRDIA

Antecedents del fet
Des de fa uns mesos diversos particulars, veïns de Mas Guàrdies, residents de poblacions
veïnes que acudeixen a l’hospital i també el comitè d’empresa de l’hospital de Palamós
presenten queixes per l’establiment de zona verda en tot l’entorn del centre sanitari.
El fet
Es constata que l’actuació municipal d’establir aquest tipus d’aparcament respon a la
demanda veïnal de garantir el dret d’aparcar a prop del seu domicili i que, inicialment,
s’havia previst per als veïns una tarifa de 0,20 €, mesura que fou eliminada al poc temps de
la seva implantació.
El conflicte de la manca d’aparcaments per atendre les necessitats de l’hospital ve de lluny i
el centre sanitari, conscient de les molèsties que produïa entre el veïnat, ha intentat
pal·liar-les amb un seguit de mesures com llogar un terreny, al carrer Pompeu Fabra davant
de la porta d’urgències, amb una capacitat de 26 places i, també, utilitzar un terreny de la
seva propietat, a la part alta del carrer Lleida, entre els carrers Tarragona i Lleida, com a
aparcament per a 56 places.
Per la seva banda, l’Ajuntament ha creat dos aparcaments dissuasius, un a la ronda de l’Est,
a la zona situada entre el carrer Roqueta i el Cementiri de Palamós de 305 places, i n’ha
reservat 100 per als treballadors, i l’altre al carrer Santiago Bañeras i Goday per a 135
places. El temps de desplaçament des d’ambdós espais al lloc de treball és d’uns 10 minuts
com a màxim. Cal esmentar també l’aparcament de l’Arbreda, gratuït des de l’ 1 de
setembre al 22 de juny.
Aquest síndic té constància que l’hospital està estudiant fer una altra reserva de places
per a determinats malalts crònics i sanitaris a l’espai situat davant de l’edifici de l’antic
hospital.
Consideracions
Vistes aquestes actuacions, el síndic considera que no hi ha mala praxi en l’actuació
municipal, atès que des de fa anys intenta respondre a les necessitats d’aparcament
derivades de la demanda dels usuaris de l’equipament sanitari, que col·lidien amb la
demanda del veïnat més proper de garantir-los el dret a aparcar.
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L’establiment de la zona verda i la immediata i ràpida rectificació, en el sentit d’anul·lar els
20 cèntims diaris previstos, inicialment, per als veïns és la darrera anècdota d’aquesta
voluntat de garantir la convivència d’ambdues peticions d’aparcament, la dels veïns i la dels
usuaris del centre sanitari.
Tanmateix, considera que hi ha alguns aspectes que són millorables com:
. principalment la informació general sobre el funcionament dels parquímetres;
. el manteniment de la indicació de fer pagar 0,20 €, atès que aquest pagament ja
s’ha anul·lat;
. també incomoda el fet que la forma de pagament no admeti bitllets.
. molts usuaris de l’hospital, veïns d’altres poblacions, desconeixen l’existència dels
aparcaments dissuasius.
Totes aquestes consideracions han ja estat fetes verbalment i ara es recullen de manera
formal en aquest escrit.
Per tot això es fan les següents recomanacions:
1. Que es clarifiqui el redactat sobre el funcionament dels parquímetres;
2. Que s’adapti el redactat a la decisió de no fer pagar als residents els 0,20 € previstos
inicialment.
3. Que es canviï el sistema de pagament que no admet bitllets.
3. Que s’ampliï la informació sobre l’existència d’aparcaments dissuasoris.

Jordi Sistach Roura

Palamós, 1 de juliol de 2015
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