
Millores al Passeig del Mar 
Decideix! Quina intervenció creus que cal prioritzar 
al pressupost 2017?

A la part central, el terra actual del passeig és irregular i requereix manteniment. 
Les zones de pas i de major activitat són les més deteriorades. Als laterals, els 
canals de reg no tenen utilitat i suposen impediments per a la mobilitat, i els llocs 
de pas són escassos. El passeig necessita una intervenció a curt termini fins a 
poder treballar un projecte global.

Sauló compactat
50 €/m2

Arranjar els canals actuals
100 €/m2

Tobogan 1.400 € Escocell 100 €/ut.

Cautxú 65 €/m2 Arbre 120 €/ ut.

350 €

Es preveuen diverses estratègies d’intervenció que optimitzin millor els recursos 
de manteniment que s’hi haurien de destinar:

 OPCIÓ 1 
 Arranjar laterals. Canviar el canals actuals per zones enjardinades i llocs de pas.

 OPCIÓ 2 
 Intervenir en la part central. Arranjar el sauló actual compactant la terra i 

introduir el sauló compactat en llocs de pas i de més activitat, ja que són els 
espais que requereixen més manteniment.

 OPCIÓ 3 
 Intervenir en la part central i arranjar laterals. És la suma de les dues anteriors.

Millores a Places  

Prioritza! Quina intervenció creus que és més necessària?

Per a les properes intervencions es prioritzaria la plaça del Pla d’es Pla, la plaça 
del Suro, i en funció del pressupost que es destini, millores a altres places. Serà 
necessària la redacció de projectes que tindran en compte les opinions recollides 
en aquest procés de participació de la ciutadania en general juntament amb la 
participació activa dels veïns.  

Millora del mobiliari urbà, parcs infantils, 
enjardinaments i espais verdserds.
Distribueix el pressupost de 85.000 €. Quin repartiment creus oportú?

Mobiliari urbà. S’està estenent el nou model de papereres i jardineres, s’estan 
instal·lant nous bancs i reparant els malmesos.  

Què opines dels nous models de mobiliari?  

Parcs infantils. El 2016 es va fer una consulta als nens i nenes de 1r i 2n de 
primària que van decidir els elements infantils del parc de l’Arbreda i de la 
biblioteca partint del pressupost assignat (30.000 €)  

Què opines de les millores als parcs infantils? 

Enjardinaments i espais verds. S’està estenent la instal·lació d’escocells als 
arbres que no malmenen l’arbre i ajuden a tenir els parterres lliures d’herbes. 
Es preveu el tractament del sauló col·locant malles antiherbes a sota, i es 
substitueixen arbres que no estan en bon estat especialment quan les arrels 
generen desperfectes. 

Què opines de les mesures als d’enjadinaments i espais verds ? 

 OPCIÓ 1 35.000 € mobiliari urbà + 30.000€ parcs infantils + 20.000 € enjardinaments

 OPCIÓ 2 20.000 € mobiliari urbà + 35.000€ parcs infantils + 30.000 € enjardinaments

 OPCIÓ 3 30.000 € mobiliari urbà + 20.000 € parcs infantils + 35.000 € enjardinaments

24.000 €

Pressupost PER AL MOBILIARI URBÀ, 
PARCS INFANTILS, enJARDINAments I ESPAIS verds

Què et sembla que és més important? (marca’n dues com a màxim)

 a. Millorar la il·luminació

 b. Millorar el mobiliari i els espais de lleure 

 C. Millores estructurals (paviment, redistribució de l’espai...)

 D. Millorar els enjardinaments

Tens alguna idea? 

Pressupost per a Passeig i Places 

Distribueix el pressupost de 150.000 €. Quin repartiment esculls?

Pel que fa l’extensió de passeig que s’arranjarà i el cost dels projectes de places, 
podrem atendre més o menys extensió en el cas del passeig, més o menys 
qüestions en el cas de les places. Per tant, aquesta distribució de pressupost 
determinarà la fase 2017.

 OPCIÓ 1  125.000 € Passeig + 25.000 € Places 

 OPCIÓ 2  100.000 € Passeig + 50.000 € Places

 OPCIÓ 3    75.000 € Passeig + 75.000 € Places

 OPCIÓ 4   50.000 € Passeig + 100.000 € Places

Què opines de les millores al passeig del Mar?  

Aclariment
Els imports que s’utilitzen d’exemple en aquesta publicació són orientatius. Els preus finals depenen del projecte a partir 
dels criteris definits segons aquest procés i de les corresponents licitacions.

Exemple d’intervenció del pressupost 2016. Plaça Pere el Gran

Arranjar terra
10 €/m2



DATES
Es pot participar fins el 7 d’abril. 
El 2 de maig es faran públics els resultats.

FORMES DE PARTICIPACIÓ
Vot electrònic a http://participa.palamos.cat o presentant aquesta 
butlleta als següents punts:

Punt jove De dl. a dv. de 10 a 13 h
Dm., dc. i dj. de 16 a 20 h 

OAC De dl., dt., dc. i dv. de 9 a 14 h
i dj. de 9 a 18 h

Biblioteca De dl. a ds. de 10 a 13 h
De dl. a dv. de 16 a 20 h

Aula d’aprenentatge De dl. a dv.
de 10 a 13 i de 14 a 18 h

Pavelló De dl. a dv. de 8 h a 23.30 h
Ds. i dg. segons competicions 

DADES PERSONALS
Sexe   H  D
Data naixement  - -
DNI   -  
Carrer  

  estic empadronat   
  tinc una 2a residència   
  tinc negoci a Palamós   

Com valores aquesta iniciativa?  (1 molt malament i 6 molt bé)

 1  2  3  4  5  6

Observacions sobre el procés participatiu:

Si vols estar informat del resultat d’aquesta consulta posa el teu correu electrònic:

 
   
Les dades personals aportades seran incloses en un fitxer informàtic en possessió de l’Ajuntament de Palamós, que té 
per finalitat contenir les dades personals necessàries per a la utilització unicament pel que es demanen. En relació a 
aquestes dades, en qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
els temes establerts pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, adreçant-vos a l’Alcaldia (c/ Major núm. 56), com a responsable del tractament.

Millorem plegats 
Palamós i Sant Joan 
Participa en el pressupost 2017

Tens més de 16 anys i estàs empadronat a Palamós? 
El pressupost municipal també és teu. Vota!
T’apuntes a decidir com distribuïm 235.000 € 
del pressupost d’inversió?

Tens una segona residència o un negoci a Palamós? 
També volem saber la teva opinió!

Avançant en govern obert, transparència i construcció col·lectiva 
de les polítiques es proposa la participació ciutadana en el 
pressupost a partir de la concreció de dues partides del capítol 
d’inversions. 

Aquesta proposta té com a objectius: 

• incrementar la formació cívica i democràtica de la ciutadania 

• promoure un millor coneixement de les institucions 
democràtiques locals 

• impulsar la corresponsabilitat en els afers públics

L’ espai públic facilita la relació, interacció i convivència de 
les persones. Perquè sigui possible calen espais amb  bona 
accessibilitat, agradables, que impulsin “fer-hi vida” i de 
manteniment eficient.

En aquest sentit es proposa la participació en aquestes inversions:

• El passeig del Mar i la millora de les places del municipi  
(150.000 €)

• Millora del mobiliari urbà, parcs infantils, i enjardinats i espais 
verds (85.000 €)

Com s’acabin desenvolupant aquests projectes també 
depèn de tu. Participa en la presa de decisions!
A Palamós tots tenim veu i vot!


