
� El mes de novembre, el Ple va aprovar el pressupost
municipal de 2017. L'alcalde, Lluís Puig, el va qualificar de
realista i prudent, en la part d'ingressos, i amb voluntat de
respondre a les necessitats dels ciutadans, quant a
despeses. Les línies prioritàries són:

Dinamització de l'activitat local: festivals Onadance i de
Cobla, activitats lligades al patrimoni, al turisme de
temporada mitja, millora en l'equipament de platges i en
les partides de salvament i socorrisme. Destacar l'aposta
per crear una infraestructura verda en l'àmbit de Castell,
que permetrà donar a conèixer la riquesa patrimonial de
l'entorn i, protegint-lo, ens farà fer un salt endavant en la
promoció de la nostra vila.

Atenció a les persones. Millora de l'atenció presencial i
virtual al ciutadà: potenciació de l'Oficina d'Atenció
Ciutadana, de l'administració electrònica i millora del web
de l'ajuntament. Millora de l'atenció a les persones amb

més necessitats: augment de la partida del conveni de
serveis socials bàsics, posada en marxa del servei
d'atenció a la salut mental, reformulació conveni
d'habitatge amb el Consell Comarcal i aposta pels cursos
de capacitació laboral.

Impuls a la convivència: augment de les partides
destinades a ciutat educadora, entitats, serveis de
joventut, solidaritat i cooperació. Aposta per la figura dels
agents cívics, posada en marxa de l'agrupació de
protecció civil, renovació dels parcs infantils.

Millora de la via pública. Augment de les partides
destinades a manteniment, enllumenat, jardineria. Nous
aparcaments. Control i supervisió de la via pública. Nou
vehicle grua.

Altres inversions: millores integrals a la zona de
l'eixample, passeig del Mar, places, carrer Riera, carrer
Almogàvers. Projectes d'estalvi energètic.

La gestió acurada d'aquest pressupost farà que el rati
d'endeutament a finals de 2017 sigui del 42% (a finals de
2014 era del 58%) i ens permetrà seguir millorant la
situació econòmica sense haver d'augmentar la pressió
fiscal.
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1. L'import total del pressupost
per a 2017 22.868.000 €és de .
Aquesta xifra representa un
lleuger increment en relació al
pressupost de 2016.

2. Es manté el nivell ingressos. Es
congelen impostos i taxes.
S'augmenten les bonificacions, les
partides d'ajudes per a persones
a m b r i s c d ' e x c l u s i ó i l e s
subvencions per al pagament de
l'IBI.

3 Es destinen. 217.000 € per a
act iv i tats de dinamitzac ió
turística, juvenil, de patrimoni,
foment de la lectura, esportives...
que preveuen impuls per a la
temporada mitja i incorporen
novetats com el Rally Costa Brava
Històric.

4 Es destinen. 1.619.000 € en
projectes d'inversió. El romanent
de tresoreria de què disposem i les
subvencions que es puguin rebre
permetran fer altres despeses
d'inversió complementàries.

5 Es dest inen. 175.500 € a
subvencions per a entitats de
l'àmbit de la salut, serveis socials,
solidaritat i cooperació, i promoció
del medi ambient.

6 Aproximadament un. 70 % de la
inversió es destina a millorar la
via pública i la infraestructura
natural. Reforma de barris, places,
jardins, mobiliari urbà, passeig del
Mar, Caste l l , aparcaments ,
senyalització viària, mesures
d'estalvi energètic...

7 Es destinen. 183.000 € en
p r o j e c t e s c u l t u r a l s , q u e
incorporen novetats com el
Festival de Cobla i Onadance, i
preveuen partides per a activitats
de dinamització cultural.

8 En dos anys del nostre govern.
ha augmentat un 22 % el conveni
de serveis socials bàsics 85i d'un
% el conveni del centre obert.

9 Es destinen. 285.400 € a
subvencions per a entitats
culturals i esportives, de veïns i
dinamització econòmica.

10. El serà delrati d'endeutament
42 %, i pot baixar per sota el 40 % si
s'amortitza deute tal com està
previst.

Punts destacats del pressupost

� En el camí cap a l'elaboració d'uns pressupostos
municipals amb una major participació de la ciutadania,
en el pressupost del 2017 hem establert dues partides
que sumen un total de 235.000 euros obertes a la
participació. Els ciutadans podran manifestar les seves
prioritats per una banda en relació a les inversions
previstes al passeig de Mar i places. D'altra banda,
podran aportar el seu criteri en relació a zones verdes,
parcs infantils i mobiliari urbà. Les actuacions es
portaran a terme d'acord amb els resultats obtinguts a
través de a participació.

� La millora de la via pública, i de l'espai públic en
general, forma part del projecte estratègic de l'equip de
govern. Considerem que l'asfaltatge de carrers i
l'arranjament de voreres no s'han de deixar per al darrer
any de mandat i utilitzar-se com a estratègia electoral
sinó que cal mantenir la intensitat de millora durant els
quatre anys. Així ho dèiem en el nostre programa i així ho
estem executant. Ara hem acabat l'asfaltatge de
diversos carrers de la vila i estem elaborant el pla per als
propers tres anys, els criteris del qual sortiran d'un
procés participatiu.



� En la línia de dinamització de l'activitat del municipi
que forma part dels nostres objectius, el pròxim mes
d'abril, del 20 al 22, Palamós acollirà el Rally Costa Brava
Històric.

Amb el compromís de ser la seu central del ral·li en el
pròxims tres anys, l'Ajuntament aposta per incorporar al
programa d'activitats un esdeveniment que projecta el
nom de Palamós en l'esfera internacional i ajuda a
desestacionalitzar l'oferta turística.

Principals modificacions:

GENERAL: s'allarga el període de pagament en
voluntària fins al 5/9; la taxa d'escombraries
domèstiques es cobrarà en 2 fraccions.

IBI: ; bonificacions per aCongelació de l'IBI famílies
nombroses: nou tram de 15000 euros bonificat fins
al 90%, amb topall de 600 euros.

IVTM: Per a la bonificació del 100% dels vehicles
històrics i de més de 25 anys d'antiguitat, si són de
la mateixa classe, no caldrà que el bonificat tingui
una altra quota igual o inferior.

ICIO: La bonificació per aprofitament de sistemes
d'energia solar s'eleva del 10% al 95%, limitat a
aprofitament tèrmic (no elèctric).

IIVTNU: La bonificació per transmissions mortis
causa s'eleva al 90% en el cas que l'hereu (cònjuge o
parella de fet) ja fos copropietari de l'immoble.

TAXA URBANISTICA/TAXA OVP: es crea una
tarifa específica per .obertura de rases

RESIDUS: Congelació de la taxa de residus
domèstics i industrials tarifa zero; ampliació de la a
totes les persones amb escassa capacitat
econòmica (fins ara només s'hi podien acollir
j u b i l a t s ) ; a m p l i a c i ó d e l a b o n i fi c a c i ó
deixalleria/compostatge al 15%.

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: Les màquines de
gelats, creps, atraccions infantils i similars
tributaran individualment encara que estiguin
instal·lades en el perímetre d'una ocupació amb
taules i cadires; bonificació del 100% del primer ús
de la Gorga per a entitats de Palamós sense ànim
de lucre; es fixa una taxa per als horts municipals
de Can Pere Tià i per a l'ús dels bucs de l'aula
d'aprenentatge.

AIGUA I CLAVEGUERAM: Congelació de tarifes.

Ordenaces
fiscals 2017

� Estem decidits a impulsar polítiques que fomentin la
convivència i considerem que l'espai públic és un entorn
de relació entre les persones. És per això que hem
apostat per la renovació dels parcs infantils que ja s'està
portant a terme. I ho hem fet a través d'un procés
participatiu: els alumnes del cicle inicial de primària
han escollit els elements nous que es posen als parcs
infantils. Satisfem les seves demandes i eduquem en
participació.



� El 15 d'octubre passat, les JERC de Palamós van

organitzar per primera vegada a la vila un acte

d'homenatge a Lluís Companys en el setanta-sisè

aniversari del seu afusellament per part del règim

franquista. L'acte, a més de les JERC, va comptar amb la

participació de ciutadans sensibles a la convocatòria. Pocs

dies abans vam tenir la notícia que el Govern de

Catalunya havia acordat declarar el 15 d'octubre “Dia

Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de

la repressió franquista.” En conseqüència, l'any vinent

serà l'Ajuntament, al costat de la ciutadania i de les

entitats, qui assumirà l'organització dels actes

commemoratius d'acord amb l'orientació que el  govern ha

volgut donar aquesta data. Ho considerem una bona

iniciativa a la qual ens adherim amb

plena convicció.

15-O: homenatge
a Lluís Companys

� Durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament va contractar un
reforç de neteja viària i de platges per fer front a les
necessitats derivades de l'augment de població propi de
l'època estival, que aquest any ha estat superior al de l'any
passat. L'auditoria que, amb dades objectives, n'avalua el
resultat fa una valoració positiva del nivell de neteja
assolit. Mantenir el grau de neteja amb un increment de
població tan gran és un repte que hem superat.

� Un any més s'ha posat en marxa el voluntariat educatiu
que portarà a terme unes sessions setmanals de reforç
escolar per a alumnes que ho necessitin. El reforç escolar
va néixer com una iniciativa del projecte Palamós Ciutat
Educadora. En aquests moments s'està revisant el
projecte però ben segur que aquesta és una de les
iniciatives que caldrà preservar. Aquest any s'hi ha
implicat vint-i-quatre voluntaris, que atendran setanta-
cinc alumnes.

� El mes de setembre passat es va posar en funcionament
el sistema on line de venda d'entrades per a la Gorga. És un
pas més en procés de modernització de l'Ajuntament.
Continuarem treballant per facilitar la comunicació digital
dels ciutadans amb l'Ajuntament i procedirem a la
modernització del Web municipal per tal d'oferir a la
ciutadania un accés fàcil a tota la informació municipal i fer
de l'Ajuntament una administració transparent.

� Aviat començaran les obres del projecte integral del
barri del Palmar que, en contra del que alguns han volgut
demostrar, de cap manera suposaran per als veïns un cost
superior al del projecte Palamós Millora. Paral·lelament es
construirà al carrer del Mar, conjuntament amb
l'Ajuntament de Calonge, un col·lector d'aigües plujanes
que desembocarà a l'Aubi. Aquesta obra comença a posar
solució al tema de les inundacions al centre de la Vila.
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