PROCÉS PARTICIPATIU
ZONES ADER
AJUNTAMENT DE PALAMÓS | JUNY 2017

LES ZONES
D’APARCAMENT
REGULAT A
PALAMÓS
Les zones d’aparcament
regulat a palamós existeixen
des del 2013. Després de 4
anys, és hora de repensar
com gestionem l’espai públic
en relació als aparcaments.
Amb aquest procés
participatiu s’han recollit
propostes que serviran per
guiar les actuacions de
l’Ajuntament en la renovació
de la concessió del servei al
2018.

EL PROCÉS PARTICIPATIU
Al mes de maig i juny del 2017, s’ha dut a terme un procés participatiu
per a debatre sobre la situació de la regulació de l’aparcament a
Palamós. L’objectiu del procés ha estat recollir les opinions, propostes
de canvi i millora dels veïns i veïnes de Palamós, per a la posterior
procés de revisió de les concessions actuals, que es durà a terme al
2018.

Sobre què s’ha parlat en aquests debats?
- Problemes específics de col·lectius especialment afectats per la
regulació d’aparcaments a Palamós.
- Millores i problemàtiques de l’actual repartiment i funcionament de
zones ADER, és a dir, els aparcaments de zones blanques, blaves i
verdes, així com de la problemàtica sobre aparcaments i espai públic.

L’objectiu del procés ha estat recollir les
opinions, propostes de canvi i millora dels
veïns i veïnes de Palamós.
ESTRUCTURACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU
S’han dut a terme tres sessions: dues orientades a col·lectius
específics (veïns/es, usuaris/es i treballadors/es de l’Hospital, i
empresaris i comerciants) i una sessó oberta a la ciutadania.

RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
AQUESTES PROPOSTES NO SÓN D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA, SINÓ QUE ES VALORARAN TÈCNICAMENT PER AVALUAR LA
SEVA VIABILITAT, I ES TINDRAN EN COMPTE A L’HORA DE REPLANTEJAR LES ZONES ADER A PALAMÓS.

PROPOSTES ESPECÍFIQUES PER A LA ZONA DE
L’HOSPITAL (VEÏNS/ES, USUARIS/ES I
TREBALLADORS/ES DE LA ZONA)
Millora de la tarifa per als treballadors/es a la zona
verda propera a l’hospital.
Ampliar les opcions d’aparcament de pagament per als
usuaris/es dels serveis de salut.
En aquest sentit es proposa la recuperació de
l’aparcament de titularitat de l’hospital, actualment cedit
al municipi com a zona blanca, per a convertir-lo en un
aparcament orientat als usuaris/es de l’hospital.
Aplicació de mesures davant del mal ús de les zones
d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat
reduïda i per a serveis domiciliaris de l’Hospital de
Palamós (que requereixen d’un espai fixe exclusiu per
tal de poder realitzar els serveis a domicili i les tasques
a les instal·lacions de l’hospital de forma ràpida i
òptima).
Convertir l’aparcament del Cervantes en gratuït – tot
l’any – per als treballadors/es de l’Hospital.

PROPOSTES ESPECÍFIQUES DEL COL·LECTIU
D’EMPRESARIS I COMERCIANTS
Possibilitat de disposar d’un paquet d’hores a cost reduït
per ser socis de Fecotur.
Proporcionar materials de difusió de l’aplicació mòbil de
la zona verda i blava als establiments de Palamós, ja
sigui en format fulletó o tríptic, o bé enganxines per a
posar a les entrades dels establiments.

Ajudes a les empreses per a subvencionar aparcaments
per als i les clients.

Creació d’una targeta amb hores d’aparcament, per
poder donar als clients i facilitar l’aparcament dels
mateixos.

PROPOSTES GENERALS DELS VEÏNS I VEÏNES DE PALAMÓS
Modificar els calendaris dels aparcaments delimitats de pagament (actualment es paga des d’abril fins a setembre).
•
•

Es proposa iniciar el període de pagament al juny fins a l’agost, i que durant els mesos d’abril, maig i setembre
només siguin de pagament els caps de setmana, festius, ponts i Setmana Santa.
Es proposa que la zona verda de l’hospital no s’apliqui durant el cap de setmana

Millorar la neteja als aparcaments delimitats, de pagament o dissuasius, ja que donen una mala imatge si es troben en
mal estat, i controlar que hi hagi papereres.
Millorar la connexió entre els aparcaments dissuasius a la perifèria i el centre de la ciutat, amb una millor servei de
transport públic.
Millorar la senyalització dels aparcaments dissuasius a les vies urbanes.
Dividir la jornada de la zona blava de la platja, per facilitar que la gent utilitzi l’aparcament per accedir als locals de
restauració.
Situar a les entrades de Palamós, o bé a través d’una aplicació mòbil, punts d’informació de la situació dels
aparcaments delimitats i les places disponibles a cadascun d’ells o bé de la localització de les zones d’aparcament
disponibles a Palamós i el tipus d’aparcament (zones blaves/verdes/aparcaments dissuasius/ delimitats de pagament).
Aplicar mesures de conscienciació sobre l’ús dels aparcaments privats i públics (evitar situacions en què veïns i veïnes
amb garatges privats no els utilitzen, i fan servir les zones verdes, destinades a residents sense possibilitats
d’aparcament).

