
1. Obrim l'oficina d'atenció al ciutadà els dijous al migdia i a la tarda, obrim canal
Telegram i Whatsapp, ampliem el servei i canviem l'organització reduïnt cues.

2. Les entrades del teatre es poden comprar telemàticament.

3. Millorem l'explicació del pressupost i posem a participació projectes d'inversió.

4. Preguntem als escolars sobre els parcs infantils i arrangem els parcs de la biblioteca
i arbreda en funció de la seva participació.

5. Reformem la plaça Pere El Gran, en funció de la participació dels veïns.

6. Incorporem la participació dels veïns en les reformes rellevants de la seva àrea
d'influència.
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37. Augment de col·laboracions al Parc de Nadal Jove i Primeres Patge Olimpíades.

38. Actualitzem les instal·lacions esportives (canvi de gespa, cadires i zona minusvàlids
a l'estadi, cadires a l'annex, millora sistemes d'aigua sanitària a l'estadi i vestidors del
pavelló).

39. Reorganització en nous espais de l'àrea de brigada per fer-la més eficient.

40. Aconseguim acords amb el MIC per mantenir part finals futbol,  i acollir per primera
vegada finals del MIC de Bàsquet.

41. S'han ampliat els cicles formatius amb farmàcia i parafarmàcia de grau mitjà i
informàtica de grau superior.

42. Formació en habilitats parentals per a famílies i formació en la diversitat per a
professionals.

43. Treball conjunt de les associacions de pares i mares en coordinació d'extraescolars.

44. Hem recuperat la borsa de treball pròpia.

45. Desenvolupem programes de Garantia Juvenil per millorar la formació i inserció dels
joves.

46. Hem redactat un nou Pla Local de Joventut que aprofundeix en la transversalitat de
les polítiques de joventut i que ha millorat notablement la participació dels joves en
la seva redacció.

47. Disseny i implementació de sistema d'autogestió i vigilància a distància als bucs
d'assaig per tal de fer possible la seva obertura.

48. Grup de suport a joves en risc d'exclusió social basat en activitats esportives.

49. Hem augmentat les subvencions atorgades a les persones amb poca capacitat
econòmica i persones en situació de risc.

50. Col·laborem amb l'associació de la gent gran per a obrir per primera vegada la festa
de la vellesa a tots els palamosins majors de 80 anys.
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7. Aconseguim que la Generalitat retorni el deute de 4 milions que mantenia amb
Palamós des de l'any 2011.

8. Augment del global de subvencions a entitats, que han estat per primera vegada per
concurrència competitiva.

9. Renovem el Pla de Participació incorporant accions com les taules o assemblees de
zona, el registre ciutadà, reglament de participació o consell d'infants entre altres.

10. Implantem el portal de transparència i bon govern www.palamos.cat/transparencia.

11. Posem en marxa la vídeoacta que permet consultar els plens en format audiovisual a
partir d'un índex i amb cercador www.palamos.cat/plens.

12. Implantem l'administració electrònica en la gestió administrativa de l'ajuntament.

13. Renovem el Pla Educatiu de Ciutat centrant atenció a la cooperació i optimització de
recursos, el foment del sentit de pertinença i comunitat i promoció de valors entre
d'altres.

14. Recollida de residu verd a Palamós amb 200 veïns inscrits a la recollida porta a
porta.

15. Bonificació del 50% de la taxa d'escombraries per ús de deixalleria + compostatge .

16. Servei extra de neteja “Fem dissabte” i servei d'escombradora mecànica en
diumenge.

17. Servei de neteja a l'estiu amb aigua calenta d'alta pressió i neteja de contenidors.

18. Reorganitzem els torns de la policia per permetre adaptar el servei a les necessitats
municipals així com ampliar els efectius en temporada alta.

19. Implantem la figura dels agents cívics.

20. Iniciem l'actualització i millora de l'eixample començant per la zona del Palmar i
avançant cap al centre.

21. Retirada del glifosat (antiherbes químic), i noves estratègies  per evitar creixement
d'herbes com els escocells de goma i tapar juntes paviment.

22. Nou parc infantil a la plaça Mossèn Gumersind, i posem tanques de fusta als parcs.

23. Treballem en mesures per fer efectiva la divisió d'aigües plujanes i residuals que
ajudarà a minimitzar els riscos d'inundacions (Palmar, c/ del mar i Barri vell de
Palamós).

24. Mantenim anualment com a inversions estratègiques a la via pública la millora de
voreres i asfaltatges.

25. Invertim en mantenir el patrimoni (campanar de Palamós, canons, pont Ei�el,
ampliació arxiu).

26. Ens dediquem a fons a la cura de les flors i el mobiliari urbà al carrer. Implantació de
noves papereres amb cendrer i que la bossa no vola amb el vent.

27. Millorem els entorns de les escoles (vorera carrer Riera i zona d'aparcament, carrer
Santa Joaquima de Vedruna, zona segura per a vianants al carrer Ambrosi Rafel).

28. Arribem a acords per utilitzar terrenys en desús com a zona d'aparcaments pels
veïns.

29. Accedim a subvenció del Pla de Foment Turístic de la Generalitat per primera
vegada, essent un dels 10 millors projectes valorats (millores a la plana i paratge de
Castell).

30. Potenciem l'ús de l'oficina de turisme al Passeig del Mar (augment del 40% de visites
respecte al 2014).

31. Augmentem la presència a fires de promoció al nord d'Espanya com a públic
potencial.

32. Som seu del Rally costa Brava Històrics durant els propers 3 anys a l'abril, i al
setembre tindrà lloc el primer torneig de Beach polo, campionat de water polo a la
platja.

33. Nou programa de dansa contemporània OnaDance a l'estiu.

34. Publiquem la guia d'activitats nàutiques.

35. Potenciació de la fira de la gamba amb més continguts i difusió passant de 7500
tiquets (2015) a 17.400 (2016).

36. Cicle d'activitats tardor-hivern en l'àmbit del medi ambient.


