
 

                      Palamós i Sant Joan 

 

AL·LEGACIONS, EN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA TAL I COM PREVEU L’ARTICLE 

63 DEL REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS LOCALS, A 

L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES SOTA CONTROL 

HORARI LIMITAT “ZONA BLAVA I ZONA VERDA” DE PALAMÓS, APROVADA 

INICIALMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 

2011 I PUBLICADA EL 26 DE SETEMBRE AL BOP, NUM. 184 52 NUM. 12244 

En/NA DANIEL REIXACH I BALUENGA, major d’edat, veí/veïna de PALAMÓS, amb domicili al 

Carrer LONDRES 39 1D i proveït del NIF  36087172K Actuant en nom propi/ o en 

representació de / GRUP MUNICIPAL  ERC-AM PALAMÓS I ST.JOAN 

 

Al·legacions: 

1. L’ORDENANÇA REGUALDORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES SOTA 

CONTROL HORARI LIMITAT “ZONA BLAVA I ZONA VERDA” DE PALAMÓS  no 

garanteix la millora de mobilitat de la nostra vila i presenta una filosofia i un caràcter 

marcadament  recaptatòria, prova està en que les zones verdes i blaves delimitades a 

l’Annex II d’esmentada ordenança no totes són zones considerades  de conflicte de 

mobilitat durant tot l’any en detriment d’altres zones de la població on la pressió de 

mobilitat i la manca d’estacionament són més visibles . 

 

Per tant, davant aquesta situació ERC-AM proposa un canvi de les zones sensibles a 

l’aplicació de l’ordenança.  

Proposa unes altres zones més orientades a la solució de la mobilitat de la població, 

així com una diferent redistribució de les places de zona verda i blava, com s’observa 

en els plànols annexes a aquesta al·legació. 

 

 

2. S’observa al mateix temps com  només es fa reducció de les taxes als residents de 

l’àrea afectada (Article 3 punt 5.C de l’ordenança), obviant la resta de la població 

sensiblement afectada per aquesta ordenança. Cal tenir en compte que la vila de 

Palamós és de petites dimensions i la limitació d’estacionaments i la imposició de 

diferents taxes i les respectives deduccions en determinades zones crea un greuge 

comparatiu entre els mateixos ciutadans. 

 

Per tant, ERC-AM proposa ampliar el caràcter de resident a tota la població de 

Palamós, que ho demostri, tal i com està establert a l’Annex I de la pròpia ordenança 

aprovada inicialment. 

 

Ampliant al mateix temps aquesta reducció també a aquells treballadors no residents a 

la població de les diferents empreses i/o organitzacions implicades en les àrees 

delimitades, accedint a aquesta reducció sota la demostració de contracte laboral. 

 

ERC-AM demana també ser sensibles davant els propietaris de finques de segona 

residència de la vila, propietàries d’immobles i als qui gaudeixin del seu ús mitjançant 

contractes d’arrendament o altres fórmules jurídiques i als que siguin titulars d’activitats 

ubicades en aquesta zona segons la matrícula de l’IAE, per garantir la qualitat de 

serveis oferts al turisme familiar. 
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3. ERC_AM demana ampliar l’oferta dels abonaments contemplats a l’article 3 punt 5.g de 

l’ordenança per les zones verdes. Creant la possibilitat de la Modalitat de pagament 

diari i Modalitat de pagament mensual. 

 

 

4. Davant la creació de gran quantitat de zones verdes i blaves en les àrees delimitades 

per l’ordenança (611 places verdes i 504 places blaves), i davant la situació de crisi  

econòmica que afecta directament la nostra població, demanem l’exempció de 

pagament de les zones blaves per a tota la població de Palamós, sota la demostració 

de la documentació i dels criteris establerts en l’Annex I de la pròpia ordenança. 

 

 

 

Per tot l’abans descrit i perquè entenem que l’espai d’estacionament I limitació horària no ha de 

suposar cap greuge per les persones que resideixen o treballen a la nostra vila, esperem siguin 

ateses i contestades les presents al·legacions. Sol·licitem que l’ORDENANÇA 

REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES SOTA CONTROL HORARI LIMITAT 

“ZONA BLAVA I ZONA VERDA” DE PALAMÓS no sigui aprovada de forma definitiva tal i 

com està ara, i es contempli tot allò que es generi d’aquesta al·legació. 

 

 

Palamós,  a  24 d’octubre de 2011  

 

 

 

 

      Signat: DANI REIXACH I BALUENGA 

      DNI:36987172 K 

 

Dirigit a l’Ajuntament  de Palamós 

Carrer Major, 56 17230 Palamós (Girona) 


