
 
 

 

Dietari de juliol 

EXPEDIENT 41       

DATA INICI 04/07/2022      

DATA TANCAMENT 06/09/2022      

VIA DE PRESENTACIÓ Telèfon       

TIPUS ACTUACIÓ Queixa      

RESULTAT Positiu      

ÀMBIT ACTUACIÓ 2.2 Medi Ambient/sorolls      

       

EXPLICACIÓ DELS FETS/ manifestació del ciutadà           

Els ciutadans propers a la pista de bàsquet del passeig ‘SOL·LICITEM’ el trasllat de 
la pista a un lloc adequat per la pràctica esportiva. 
L’actual proximitat de la pista amb els edificis provoca que els sorolls (pilotes, 
música, crits...) i la vibració dels rebots de les pilotes sobre el terreny asfaltat hagin 
deteriorat notablement la mínima qualitat de vida a la que tots tenim dret.  
Per altra banda, el Passeig del Mar proper a la pista, ha deixat de ser un lloc agradable 
i segur per ‘passejar’. Els incidents són importants i continuats per les pilotes que 
surten de la pista, donada l’energia i la poca cura dels jugadors. 
S’ha de citar també el deteriorament que la constant vibració de les pilotes està 
provocant en la nostra salut; en especial a la de la gent gran i els nens 

CONSIDERACIONS I ACTUACIONS  DE LA  SÍNDICA 

Estudiat el cas es fa INFORME i es recomana a l'Ajuntament analitzar si el soroll emès per l’ús 
de la pista compleix amb la normativa acústica, tant pel que fa a l’emissió sonora com a la 
transmissió aèria del soroll als habitatges més 
propers. Estudiar , d’acord amb els veïns, mesures que en puguin minimitzar l’efecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cont01.palamos.cat/documents/258_994912438.pdf


 
 

 

EXPEDIENT 42       

DATA INICI 07/07/2022      

DATA TANCAMENT 19/07/2022      

VIA DE PRESENTACIÓ e-mail       

TIPUS ACTUACIÓ Queixa      

RESULTAT Positiu      

ÀMBIT ACTUACIÓ 2.2 Medi Ambient/sorolls      

       

EXPLICACIÓ DELS FETS/ manifestació del ciutadà           

Refereix que la màquina de la neteja passa abans de les 8 i fa molt de soroll. 

CONSIDERACIONS I ACTUACIONS  DE LA  SÍNDICA 

Feta la consulta, ens consta que el servei implicat li ha comunicat a la ciutadana que ha donat 
instruccions a l'empresa de neteja perquè no hi passi abans de les 8 del matí. 

 

 

 

EXPEDIENT 43 

DATA INICI 18/07/2022 

DATA TANCAMENT 18/07/2022 

VIA DE PRESENTACIÓ Telèfon  

TIPUS ACTUACIÓ Consulta 

RESULTAT Positiu 

ÀMBIT ACTUACIÓ 3.3 Salut pública 

   

EXPLICACIÓ DELS FETS/ manifestació del ciutadà           

Refereix que li han fet proves mèdiques però triguen molt a donar-li cita amb el metge 
perquè les revisi. 

CONSIDERACIONS I ACTUACIONS  DE LA  SÍNDICA 

Informem al ciutadà que ha de presentar la queixa a l'Hospital. I , en cas de no ser atès, pot 
adreçar-se a la Sindicatura. 

 

 

 


