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INFORME DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE PALAMÓS 

Exp. SGP.21020 

 

 

EL FET QUE ORIGINA L’INFORME 

En data 19/04/2021 la ciutadà referenciada s’adreça a aquesta sindicatura i manifesta que va 

plantejar el cas a la sindicatura  fa més de 2 anys. Es queixa de manca de seguretat al sortir de 

casa seva degut a que el carrer és estret, sense voreres i els vehicles hi passen molt ràpid. 

Refereix que han estat a punt d'atropellar-la  4 o 5 vegades Els veïns van recollir signatures i les 

van presentar a l’ajuntament. Indica que no ha rebut resposta a la instància. 

   

ACTUACIÓ I CRITERI DEL SÍNDIC. 

Consultats els arxius de la sindicatura consten 4 converses sobre aquest tema amb l’alcalde, la 

darrera el 09/07/2019. El 29.11.19 hi ha un informe de mobilitat amb una ordre de treball a 

brigada demanant que es limiti l’amplada de l’accés a 2,2m reubicant les jardineres i que es 

ressituï el senyal de casc antic. En data 12.11.2020 hi ha un nou informe de mobilitat 

demanant que cal fer passos de vianants en 2 punts del casc antic, en concret a l’entrada del 

carrer Avall. 

Considero que la queixa dels veïns es raonable perquè l’estretor del carrer fa que els vehicles 

passin molt arran de les façanes amb el conseqüent perill.  

A mitjans d’abril vaig visitar la zona i vaig constatar que no hi ha jardineres, no s’ha canviat el 

senyal de banda ni s’ha pintat el pas de vianants 
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En data 29.04.2021 em reuneixo amb el cap de la policia municipal i m’explica que estan 

pendents d’executar les instruccions abans esmentades i que considera que amb aquestes 

actuacions es millorarà la seguretat del carrer. 

En data 24.05.2021 constato que s’ha pintat el pas de vianants, però no s’ha canviat les 

jardineres ni la senyalització del barri vell de Sant Joan. 

 

CONCLUSIÓ I RECOMANACIONS A L’AJUNTAMENT 

 

Si no hi ha una raó per la qual la Brigada no ha executat l’ordre de Mobilitat del 19.11.2019, cal 

que, de manera urgent s’executi, atès que la reclamació dels ciutadans ve de l’any 2018. 

Un cop executades les dues ordres, caldrà que es faci una avaluació de la seva efectivitat 

comptant amb la opinió dels veïns afectats. 

Palamós 1 de juny de 2021 
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