Informe de Govern Obert
Identificació
Títol: Informe sobre la participació en la consulta pública de la modificació de l’Ordenança de la Via Pública
Núm. exp: 7/2021 de Ordenances i reglaments
REF: GO/LG

Relació dels fets
D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, s’ha de duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a
l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives
potencialment afectades per la futura norma sobre la modificació de l’ordenança municipal de l’Ocupació de
la Via Pública.

S’estima convenient fer una proposta de regulació, estètica i d’alineacions sobretot que actuï sobre els àmbits
singulars descrits, per tal d’equilibrar els usos públics i d’ús privatiu de l’espai municipal que permetin
incrementar el valor qualitatiu del paisatge urbà i ens posicioni en situació d’avantatge en la projecció del
nostre municipi com a destí turístic de primera.
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Els objectius de la norma
 Donar uniformitat i alinear als fronts marítims i al paisatge urbà dels àmbits singulars.
 Impulsar criteris estètics i de qualitat en els tancaments i materials que conformen l’ocupació de la
via pública dels àmbits singulars.
 Agilitzar les tramitacions d’atorgament de les llicències.
Les possibles solucions alternatives
No n’hi ha. La modificació d’una ordenança és la única eina efectiva per abordar les necessitats exposades.

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/46.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els àmbits singulars del nostre municipi són espais públics altament utilitzats per a l’ocupació de la via pública
sobretot per establiments de restauració, però també d’altres amb expositors i diferents elements que
complementen la seva activitat econòmica. Els establiments del front litoral i àmbits singulars dins del nucli
de Palafrugell, han anat realitzant l’ocupació de l’espai públic, amb línies de tancament variades, materials
dispars, creant una estètica a vegades, poc harmoniosa. Cal tenir en compte alhora, que l’ús de l’espai públic
ha de ser per al lliure gaudi i accés de la ciutadania, la regulació de la compatibilitat d’aquestes dues funcions
és una de les potestats pròpies de l’administració local.
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Antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb la modificació de l’ordenança de l’Ocupació de la
Via Pública
Es desenvolupa una delimitació unitària de l’ocupació de la via pública de diferents àmbits singulars del
municipi (Plaça Nova, c/Cavallers, Passeig Cipsela, Plaça Promontori i Francesc de Blanes a Llafranc,
Passeig del Mar a Tamariu i carrer Calau i el Port-bo a Calella i les característiques dels materials i tancaments
i usos que l’han de regular. També s’esmenen alguns articles en relació a les condicions d’atorgament de les
llicències.

Fonaments
Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Conclusions
Primera. Ha estat habilitada, en el portal de Participació de l’Ajuntament (palafrugell-decidim.cat), una
consulta pública sobre la modificació de l’ordenança de l’Ocupació de la Via Pública en el període comprés
entre l’1 de setembre i el 15 d’octubre de 2021, i transcorregut el termini, s’ha tancat el procés amb 329
aportacions que consten a l’annex 1.

Palafrugell, 18 d’octubre de 2021

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/46.
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Lídia González Ramos
Cap de l’àrea de Govern Obert

ANNEX 1. Resultats enquesta sobre la modificació de l’ordenança de l’Ocupació de la Via Pública
Dades generals
Total enquestes rebudes: 329
Dates de publicació: de l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2021
Lloc de publicació: Plataforma de Participació Ciutadana de l’Ajuntament (palafrugell-decidim.cat)
Àrea responsable de l’ordenança: Àrea de Qualitat Urbana
Enquesta Ciutadania
Gènere
Dones
152 46%
Homes
174 53%
Altres
3
1%
Edat
17-35 anys
36-60 anys
+ de 60 anys

76
148
105

Nucli de població:
Palafrugell (vila)
Calella de Palafrugell
Llafranc
Llofriu
Tamariu

89
18
42
2
178

27%
5%
13%
1%
54%

23%
32%
148%

Preguntes

Àmbit Palafrugell (Plaça Nova i Carrer Cavallers)
Àmbit Llafranc (Passeig Cípsela, Plaça Promontori i Carrer Francesc de Blanes)
Àmbit Tamariu (Passeig del Mar)
Àmbit Calella (Carrer Calau i Plaça Port-Bo)
SI
NO

100
229

30%
70%
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2. Si has respost NO a la pregunta anterior, quines propostes faries al respecte?
1
2
3
4
5
6

20 m2 de pèrgola i 15 m2 de terrassa
A Tamariu hi ha un projecte dels establiments per solucionar ho
Actualment una ordenació mes orgànica i dinàmica
Ajudes als comerciants i no reduir l aforament que prou complicat està actualment
Ampliar la zona comercial per abaixar els preus
Ampliar terrasses i lloca de treball

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/46.
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1. Creus que la proposta d'ordenació de l'ocupació de l'espai públic per part dels establiments dels
següents àmbits és suficient i adequada per al desenvolupament de la seva activitat?

8
9
10
11
12
13

Buscar alternatives
Cal veure les singularitat de cada ocupació i els requeriments descrits.
Canvi llums passeig
cap estan be com estan hi ha prou espai a Llafranc per fer-hi de tot ara que el passeig es peatonal
Cap, tot ja està bé. Això ja camina sòl
Carrer de la perica de tamariu no hay acera, es un peligro pasar con un cochecito y el ciudadano.
Deberían de mirar de mejorar las aceras. Gracias.

14
15
16
17
18
19

Com a mínim, mantenir els espais actuals
Com estar ara mateix esta be
Consenso con los implicados llegar acuerdos
Consensuar amb els establiments.
contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
Crec que a Tamariu, a la part final del passeig no hi ha suficient espai pels vianants. Per altra banda a
Plaça Nova cal donar més oxigen i homogeneïtzar mobiliari de les terrasses.

20
21

Crec que actualment ja està ben definida la ocupació de la via pública
Crec que caldria valorar millor l’impacte dels canvis que es proposen en l’activitat dels establiments
afectats. Alguns dels canvis proposats resultarien en una afectació molt important per als establiments
afectats, en relació amb la millora percebuda pels visitants de les localitats. La majoria de les àrees
afectades son relativament petites, i per tant crec que també cal tenir en compte l’impacte en la oferta
pels visitants

22
23

Crec que el espai hauria de proporcional als metres que hi ha fins al mur de cada establiment.
Crec que el que haurien de fer és fer complir la normativa que ja existeix. I en qualsevol cas, crec que
la reducció d'espai s'hauria de fer allà on molesti als vianants, en algun cas em sembla
desproporcionada, i més en aquests moments tan dolents per la restauració

24

Crec que es excessiva. El vianant gairebé no té espai. Visualment hi ha més espai per la restauració
que per a vianants.

25

Crec que no s’hauria de retallar l’espai ni de les pèrgoles ni de les terrasses. La proposta de l’Estudi
ATP em sembla mes raonable. El que sí crec que s’hauria de racionalitzar es l’espai d’aparcament a
Tamariu, que es un desastre d’organització i d’espai. Un aparcament per la zona del càmping i/o a la
pujada d’Aigua Xellida seria millor que un aparcament al mig del poble, os es discuteixen conductors,
toquen les bocines, etc. Jo cobraria molt mes per aparcar, per dissuadir que vingui tanta gent

26

Crec que no s'haurien de retallar pèrgoles ni espais de terrassa. En canvi si que es podrien aplicar
propostes d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa.

27

Crec que no son moments de canvi...proposaria reducció de patrimoni alcalde i regidors a veure si els
hi agrada els hi toquin lo que han tingut sempre

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/46.

Aquests establiments estan muntats després de demanar permisos a l'ajuntament. Per tant que ara els
facin retirar les inversions realitzades és, no tenir clar des de l'Ajuntament, de què vivim en el nostre
municipi.
A més, també valoro la possibilitat de que cada establiment pugui decidir quina estètica representa al
seu negoci sempre que no sigui quelcom estrident com s'ha fet fins ara.
Si les terrasses dels restaurants es redueixen, aquests locals facturen menys. Si facturen menys, fan
menys despesa en altres negocis del poble dels que es proveeixen. Si gasten menys en altres negocis,
el poble s'empobreix. Es reduiran els impostos? O només es important que hi hagi zones peatonals per
tenir molt lloc per on passejar quan no tinguem feina?
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7

29
30
31

Crec que som.un poble turístic i necessitem de l'espai per poder desenvolupar els nostres negocis
Creo que tal como esta ya esta bien
Deixar tal com està . Mes ajudes a els comerços locals i prioritzar realment el temes. Important la
brossa q es genera i no es recull a 45graus.

32
33

Deixar l'actual....la uniformitat NO ES ATRACTIVA!
Deixar passar amb vehicle. Poder acompanyar la gent gran i els que tenen mobilitat reduïda, fins
pràcticament la porta dels establiments. Les zones peatonals han destruït l’ambient.
A tothom li agrada passar primer amb cotxe o moto i segons qui te el cap mes gros hi vas o no hi vas,
tal i com s’ha fet tota la vida i en tot el Mediterrani. Nomes es aquí, que no pots arribar fins els bars o
xiringuitos amb cotxe.

34

Deixar tranquils els establiments històrics i controlar molt millor els nouvinguts. Ej. A Calella s'estan
reduint terrasses històriques i en canvi no passa res quant restaurants envaeixen la via pública i les
escales de baixar a la platja.

35
36
37
38
39
40

Deixar treballar
Deixar-ho com esta
Deixar-ho com esta
Deixar-ho igual
deixar-ho tal i com està, portem així molts anys i ningú no s'ha queixat
Deixar-ho tal i com estar, i invertir en altres aspectes molt més problemàtics. Així com deixar-nos
tranquils als habitants de Tamariu, i deixar governar als Amics de Tamariu, que són els que realment
vivim aquí i no gent de Palafrugell que no ha baixa més de dos cops l'any.
Preocupeu-vos més per netejar i menys per arreglar coses o bé deixeu-nos en pau.

41

Deixar-ho tal i con esta, hem estat així des de sempre sense CAP problema per part de ningú i volem
continuar igual som gent ben avinguda i tothom te dret a guanyar-se la vida i gaudir del espai tal i con
ho estar sempre i mes ara amb la greu crisis que vindrà

42
43
44

deixar-les tal com están
Deixa-ho com esta ara
Dejarías el espacio actual. Debido a que un menor espacio provocaria mayor saturación de mesas y
peor servicio a nosotros los clientes. Dando también una visión inadecuada a los turistas.

45
46

Dejarlo como esta
Dejarlo como esta, porque con esta propuesta del ayuntamiento se va a acsbar con el turismo y sera la
ruina de todos los establecimientos puesto que les conceden un espacio muy pequeño.

47
48

Dejarlo como està…..
del carrer Francesc de Blanes de la Llagosta fins la farmàcia, les Terrasses, són fruit d una acció feta fa
molts anys a l aixecar el Carrer. I han quedat com han quedat. És un despropòsit voler unificar les ja
que perd l essència pròpia.
Si Hi visqués algun de l ajuntament, sabria que són les Terrasses més retretades del barri.

49

Donar un bon espai per a les terrasses que donen vida, alegria i colorido als carrers i places. Total
només ho poden fer dos mesos a l'any

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/46.

Crec que s’hauria d’escoltar i valorar la proposta que han fet els establiments de Tamariu per tal de
minimitzar l’impacte econòmic que això representarà cap als locals.
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51

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de Palafrugell,
demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els objectius del pla
respectant els interessos de tothom.

52

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de Palafrugell,
demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els objectius del pla
respectant els interessos de tothom. (Projecte: https://bit.ly/3BQn8rd)

53

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de Palafrugell,
demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els objectius del pla
respectant els interessos de tothom. (Projecte: https://bit.ly/3BQn8rd)

54

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de Palafrugell,
demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els objectius del pla
respectant els interessos de tothom. (Projecte: https://bit.ly/3BQn8rd)

55

Els establiments disposen d'un estudi realitzat per arquitectes de Palafrugell que planteja una solució
alternativa que assoleix els objectius de la proposta amb menys perjudici pels establiments

56

Els hi cal ajuda, comprensió i recolzament de tots amb tot el seu daltabaix que han patit/pateixen amb
el COVID: tots ens hem d’ajudar i comprendre els uns als altres i, si cal, sacrificar-nos una mica en
benefici de la comunitat. Avui per tu, demà per mi.

57

Em sembla be l’ocupació actual, Sempre que els establiments no es passin dels límits que tenen
marcats i pels quals paguen la taxa corresponent.

58
59

Em sembla correcte com està.
En cap cas retallaria les pèrgoles o l espai de les terrasses. En el seu lloc aplicaria les propostes d
uniformitat estètica I contenció de l espai de Terrassa dissenyades per l estudi d arquitectura ATP de
Palafrugell

60

En lloc de retallar les pèrgoles i espais de terrassa, proposo les propostes d'uniformitat estètica i
contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de Palafrugell

61

Entenc la necessitat de regular l'espai, per que tots hi podem conviure harmònicament i fer un us
raonable de l'espai. També estic d'acord que cal una uniformitat estètica, per poder mantenir "l'encant"
de la zona. Tot i així, les retallades que proposeu retallen molt les terrasses en una zona on ja hi ha
prou espai per passejar i que els nens puguin jugar al passeig. Si retallem tant les terrasses perdrem
taules i oferta gastronòmica i d'oci, això impactarà econòmicament a totes les poblacions. La falta
d'oferta farà, entre d'altres, que els locals pugin els preus. Qui assumirà les pèrdues dels llocs de
treball? No tenim por a perdre turisme per falta d'oferta gastronòmica? Sobre tot a una zona on ja hi ha
espai per passejar!!

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/46.

El passeig és perfecte tal com està, perdria el tipisme i la gràcia que té poder dinar o sopar en un lloc
tan idíl·lic. Tamariu és petit i acollidor i l espai actual és més que suficient per passejar. Si us plau no
toquin el que ha funcionat durant anys i panys. No vulguin espatllar amb normatives absurdes l'atractiu
del lloc. Són normes estereotipades i encotillades en la temible burocràcia que en certs llocs poden ser
adients però no en el cas de Tamariu.
No malmetin l encant d aquest llogaret.
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50

He pogut veure la proposta que va preparar l'estudi d'arquitectura ATP de Palafrugell i fan una proposta
que compleix l'objectiu de donar uniformitat al passeig... sense ser tan agressius amb els negocis del
passeig. Ho heu tingut en compte?
62

Es desequilibrada, desproporcionada i no entenc a que ve això ara mateix.

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72

Es important que cada espai tingui la seva identitat, per tant la unificació no ens m'agrada. Les mides
actuals son adequades degut a que ens agrada cada dia mes estar a fora les terrasses i disfrutar de
l'exterior.
És millor la proposta de l'estudi d’arquitectura ATP de Pala
Esta be ara.
Esta be com esta
Està bé com està, entranyable
Esta bien como esta. Lleva 50 años asi y creo que no ha ido tan mal
Estudi d’arquitectura ATP
Estudi d’arquitectura ATP Palafrugell
Estudiar una alternativa
Facilitar l’Access del cotxe al passeig per la riera per a poder acompanyar a la sorra a la gent gran i
amb dificultat de moviment.

73

Falten taules i cadires...a cap lloc del mon es prioritza el visitant per davant dels comerciants locals.
L’ajuntament vol fotre enlaire tot el que a costat tants anys crear

74

Faria un estudi REAL del que significa ocupar la via pública doncs el restaurador ha d’aconseguir una
facturació determinada o bé rebaixar el impostos per aquesta activitat.

75

Hem de tenir present que cada 5/6 taules és 1 treballador més per local, que això vol dir una família
més amb ingressos al poble. Tenint present que l'arquitecte contractat (no és de l'ajuntament) és
familiar d'un polític de Palafrugell, que la empresa que s'hauria d'adquirir el material és família del
estimat Sergi Sabrià (Exalcalde de Palafrugell de Esquerra Republicana).Sabem que les propostes
municipals no són més que un pelotazo immobiliari digne de caixes B de partits polítics que s'emplenen
la boca parlant de INDEPENDÈNCIA, quan tenim treballadors a casa i empresaris afogats després de
la crisis COVID-19 mentre els que fan ordenances marquen paquet amb idees d'empobrir a la població
Palafrugellenca i emplenar-se les seves pròpies butxaques a través del impostos municipals.

La proposta és fàcil:
-Menys impostos, evidentment un mínim de rebaixa d'un 85% per metre quadrat (Ja que es paga més
impostos que a Platja d'Aro, amb un rendiment ridícul comparat)
-Llibertat per l'expansió de terrasses, podent triplicant-les de cara a l'agost
- L'ajuntament no pot tenir vot en el mobiliari de les terrasses (Aquesta situació em recorda a països
com Corea del Nord, ens passa a tots? Ja ho he dit no?)
- Activitats pagades per l'Ajuntament: recordem que estem al cor de la Costa Brava, i tenim un 90%
menys d'activitats que nuclis com Begur, per exemple (On van els nostres impostos? Em torno a
preguntar). No entenc com anem de "sobrats" amb negocis tancant y no es fa res pel poble
- Aquest ordenança hauria d'incloure un increment de la Seguretat Local, ja que la Policia Local està
desbordada als pics dels estius, menors delinquint per tota la costa, el centre, és a dir, a qualsevol lloc
y hora. No volem escoltar res de nacionalitats, no volem escoltar res de petits furts i petits robatoris, si
vols altres no ho voleu escoltar, qui ho farà? No es paguen suficients impostos?)

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
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M’agradaria recordar la bogeria d'impostos que es paguen, la pregunta és:
Els negocis han de pagar-vos el sou? o els impostos s'han de veure compensats en serveis?
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Com ja he dit la proposta és fàcil, descentralització de poder municipals i llibertat a les empreses per
embarcar els seus propis camins, deixant espai per ampliar terrasses, deixant 2,5m de pas de vianants
i la resta llibertat pels negocis i els emprenedors. Em sembla greu que pel criteri d'un funcionari amb no
més especialització que el lloc de treball decideixi segons el seu criteri el color més maco pel negoci de
la resta de persones (Uniforme per tots), No us recorda a l'extrema dreta de diferents països? A mi si.

76

Hi ha masses taules de negocis restauradors. Hi ha d’haver una certa harmonia entre que la gent pugui
passar bé i no així. Massa governs anteriors ho han permès. Les places i els carrers són de tots!

77

Ho deixaria tal com esta. Portem molts anys gestionant l’espai sense problemes. La proposta de
l’ajuntament es agressiva per als negocis i per al turisme. Nomes beneficia uns pocs i perjudica a molts
que demanen mes espai de terrasses que no tenim.

78
79
80
81
82
83
84
85

https://bit.ly/3BQn8rd
I ha un altre proposta mes adient. Es la que fan els comerços del passeig
Ja esta bé així. Ens volem carregar els negocis???
Ja hi ha poc espai per prendre algo, només faltaria que acotessin llocs per gaudir de la nostre cala
Ja hi ha prou espai no cal fer cap modificació, els negocis volen treballar
Jo crec que l'ordenació de l'ocupació és adequada per tots els àmbits tal i com està actualment.
La falta de consens amb els comerciants
La gent no podrà menjar
No hi haurà prou espai

86

La meva proposta es no retallar las pèrgoles ni l'espai de terrasses. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrasses dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell

87

La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d’uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa, dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell.

88

La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d´ uniformitat estètica i contenció de l´espai de terrassa dissenyades per l´ estudi d´arquitectura ATP
de
Palafrugell
La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l’espai de terrassa. En el seu lloc aplicar les propostes
d’uniformitat estètica i contenció de l’espai de terrassa dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP de
Palafrugell.
La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l’espai de terrassa. En el seu lloc aplicar les reformes
d’uniformitat estètica i contenció del espai de les terrasses que proposa el estudi d’arquitectura ATP de
PALAFRUGELL

91

La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l’espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d’uniformitat estètica i contenció de l’espai de terrassa dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP de
Palafrugell.

92

La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de la terrassa. Proposo aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrasses dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell.

93

La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa per no perjudicar dràsticament la
oferta gastronòmica als nostres visitants que es la principal font d'ingressos de la nostra Vila.

94

La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa per no perjudicar dràsticament
l'oferta gastronòmica als nostres visitants, que es la principal font d'ingressos de la nostra vila.

95

La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, ampliar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell.

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/46.
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89

96

La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell

97

La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell

98

La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell

99

La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell

100 La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell
101 La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell
102 La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP:
https://mcusercontent.com/1bc3c6fe6e37b207fded867e4/files/b408ab47-93ab-0171-91dc8dd56211707e/proposta_presentacio.pdf

105 La meva proposta es no retallar les pèrgoles no l´espai de terrassa.
En el seu lloc aplicar les propostes de uniformitat estètica i contenció de terrassa dissenyades per
l´estudi ATP
106 La meva proposta es no retallar les pèrgoles no l’espai de terrassa i aplica propostes d’uniformitat
estètica i contenció del espai de terrassa

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/46.

104 La meva proposta és no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrasses sinó aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi ATP
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103 La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d'uniformitat estètica i contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell.

107 La meva proposta és no retallar les pèrgoles, ni l'espai de les terrasses, aplicar propostes d'uniformitat
estètica, i contenció del espai de terrassa, canviar els fanals de polígon industrial que tenim i els bancs
perquè siguin més mariner.

108 La meva proposta es no retallar les pèrgoles ni l’ espai de Terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes
d’ uniformitat estètica i contenció del espai de Terrassa dissenyada per l’ estudi d’ arquitectura ATP
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109 La meva proposta es no retallar ni pèrgoles ni terrasses. Aplicar les propostes del estudi ATP que son
molt mes raonables

110 La meva proposta es respectar l’espai dels establiments actual.
111 La proposta redueix molt l'espai dels locals del passeig de Tamariu. La proposta de l'estudi ATP és una
solució millor per a tots: vianants, locals d'oci i restauració i pels residents.

112 La propuesta reduce el aforo de los servicios de restauración con el consecuente encarecimiento de los
precios " paellas solo para ricos"
113 La propuesta reduce significativamente la disponibilidad de servicios, específicamente en Tamariú.
Reducir la oferta hará que suban los precios (más costes, menos mesas) por los servicios de ocio a
nosotros los vecinos de Tamariu y entonces sólo los ricos podrán pagar por ellos, discriminando a
nosotros la gente normal. En 15 años esto ha funcionado bien y en equilibrio.
Se han realizado propuestas de homogeneización mucho más acordes, como la de ATP arquitectos.
114 L'actual ocupació és correcte. I molt més després de les conseqüències econòmiques generades per la
pandèmia mundial de la Covid-19.
115 L'ocupació actual es correcta, sempre que no es sobrepasan els metres per els cuales es paga la taza
a l'ajuntament.
116 Los reduciría todos a la mínima expresión.
117 M'agrada mes la proposta de ATP
118 Mantendría las terrazas actuales, procurando una cierta unidad estètica. Esas terrazas son la vida de la
playa y de los vecinos permanentes del pueblo. Los paseantes y turistas son circunstanciales.
119 Mantenir els espais actuals per terrasses
120 Més ajudes als comerços locals de tota la vida, en comptes de fer-los invertir en marquesines totes d'un
mateix color i uniformar el poble, tamariu no ha patit durant el Covid, perquè funciona, perquè cal
canviar-ho?
Menys restriccions i menys atenció, si passeu de nosaltres durant l'hivern, passeu-ne també a l'estiu.
Volem autogestió i no dependre d'un altre poble que no en ten les necessitats que requerim.
121 Mi propuesta es no recortar las pèrgoles ni el espacio de terraza. En su lugar, ampliar las propùestas
de uniformidad estètica y contención del espacio de terraza diseñadas por el Estudo de Arquitectura
ATP de Palafrugell

123 No cal retallar les pèrgoles ni els espais de terrassa. Es millor la proposta presentada per l'estudi
d'arquitectura ATP de Pala.
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122 No cal retallar cap terrassa, només cal fer valdre els espais atorgats i fer que ningú s'extralimiti de la
seva zona assignada.

124 No cal retallar les pèrgoles ni reduir l'espai de les terrasses aplicant la proposta d'uniformitat estètica i
contenció dels espais dissenyada per l'estudi d’arquitectura ATP de Palafrugell

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 10/46.

125 No cal retallar ni pèrgoles ni terrasses. És millor la proposta presentada per l'estudi ATP de Palafrugell.
126 No crec que s'hagi d'unificar l'estètica de cada establiment, ja que són únics i no seria gens bonic
veure-ho tot igual com si fos un centre comercial. Ni tampoc crec que s'hagi d'obligar als establiments a
canviar obertures i altres objectes com el mobiliari perquè com ja he dit els fa únics, i menys vinguent
d'una crisi econòmica que ha provocat el coronavirus.
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127 No em sembla adequada perquè lo bonic de cada lloc es que cadascú tingui la seva propia personalitat,
tal i com és ara. Sinó quant algú s'assegui a dinar o sopar pensarà que ja no té cap personalitat del lloc
on es troba. Per tant, ja està bé com està.
No es deu reduir l’activitat sinó adaptar-la a la estètica plantejada per l’estudi d’arquitectura
No és necessari. Si es vol ajustar, que es redueixi l’espai de les terrasses però no l’immobiliari.
No la crec necessària, es una despesa pel consistori que fa desapareixer l’identidat de LLafranc
NO LIMITAR ELS ESTABLIMENTS TURISTICS, DONAN-LIS COM A MINIM EL DOBLE DEL
PROPOSAT
132 No m’agrada la uniformitat
128
129
130
131

133 No modificar la capacitat perquè, entre altres coses, son uns drets històrics adquirits. Si, considero que
se hauria de millorar el que ja hi ha ara modificant el mobiliari i la configuració de las terrasses. El que
proposa l'ajuntament només afavoreix les persones que van a Tamariu del 15 de juliol al 11 de
setembre.
134 No per que la gràcia de Tamariu és precisament l'animació que donen les terrasses i pèrgoles ben
repletes de gent de totes edats i orígens
135 No recortar espacios, ni terrazas, pero SI aplicar uniformidad estètica y SI controlar que los
restaurantes no se pasen de su limite, no todos lo hacen, pero hay dos que si uno es justo que paguen
todos por estos dos. Falta más control, y de paso no dejar que vengan cantantes con altavoces que
ponen alto volumen, esto sí que molesta y perjudica a todos
136
137
138
139

No respon a les necessitats reals d’us, dinamització i potencial real de l’espai
No retallar les pèrgoles ni els actuals espais de les terrasses
No retallar les pèrgoles ni l’espai de terrassa
no retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes d’uniformitat estètica i
contenció de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP

140 No retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. Jo aplicaria les propostes d'uniformitat estètica i contenció
de l'espai de terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de Palafrugell. Crec que el projecte
és molt millor.
141 No retallar les pèrgoles ni l'espai de terrassa. Aplicar les propostes d'uniformitat estètica i de contenció
del espai de les terrasses dissenyades pel estudi d'arquitectura ATP que s'ho ha estudiat prou bé...en
benefici de tots !!
142 No retallar pèrgoles ni espais de terrassa i aplicar les propostes de uniformitat estètica contenció de
l'espai de terrassa dissenyades per el Estudi de Arquitectura ATP de Palafrugell

144 no retallar terrasses però si uniformar-les estèticament.
145 No retocar las pèrgoles, ni el espacio de terrazas de los locales del paseo. y buscar otra alternativa.
146 No s’ha de retallar les pèrgoles hi ha un estudi alternatiu de ATP, que es molt mes atractiu i fàcil i
econòmic,per tots els negocis de Tamariu
147 No s’hauria de retallar ni les pèrgoles ni les terrasses. L’estudi d’arquitectura ATP de Palafrugell ho
posa en evidència
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143 No retallar pèrgoles ni l'espai de terrassa. En el seu lloc, aplicar les propostes d'uniformitat estètica i
contenció de l'espai de la terrassa dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP

150 P Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de Palafrugell,
demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els objectius del pla
respectant els interessos de tothom. (Projecte: https://bit.ly/3BQn8rd)
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151 Pactar la proposta amb els locals afectats. LA DEMOCRACIA ES PACTE.

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 11/46.

148 No tocar res
149 No vull que és retallin les pèrgoles ni terrasses. Dono suport al projecte d'uniformitat estètica i contenció
de l'espai de terrassa fet per l'estudi ATP de Palafrugell.

152 Palafrugell es un poble turístic i a l'estiu augmenta molt el volum de gent a la zona i per tant la demanda
en el sector de la restauració. Els locals de per si a l'interior son molt petits i depenen molt de les
terrasses, molts d'aquest locals son de lloguer, que es paga tot l'any. Es treballa 2 mesos i poc, reduint
terrasses només afavoreix la disminució de llocs de treball en el sector de l'hosteleria, (estudiants), es
fa molt difícil aconseguir una taula a l'agost això provoca que la gent tingui de marxar de la zona, els
locals amb poques taules i de lloguer, ja no seran rentables. L'ajuntament hauria de intentar trobar-hi
una solució que no perjudiqui al sector, per exemple en horaris de sopar que no hi ha pas de gent ni
cotxes poder treure mes taules, pagant la taxa corresponent.
En fi tot depèn de la voluntat de trobar-hi solucions...
153 Penso que la restauració ha de tenir més espais exterior com han fet a Platja d’Aro , la gent vol seure
sobretot al passeig de Llafranc , Tamariu i gaudir de l’espai
154 Penso que amb aquesta remodelació tant de plaça nova com plaça promotora, es redueix l'espai de
restauració. Fa molts anys que es treballa així i no conec cap queixa. Aquesta reforma encara fa més
mal al sector hoteler tan tocat pel covid.
155 Perjudiqueu al petit empresari
156 Perquè tenen poques taules amb l'espai que hi ha del passeig i tenen dret a no haver de tancar aquests
negocis que son els que donen llum i ambient al poble i al passeig
157 poca oferta, molta demanada = més car
158 Proposo no retallar les pèrgoles ni les terrasses del Passeig Marítim de Tamariu.
159 Proposo que ho deixeu com esta! Nomes feu que treure aparcaments i terrasses, esteu perjudicant
molt a l'hosteleria, i després de lo malament que ho han passat amb el covid no ho veig correcte fer
aquesta ordenança.
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166 Quina activitat econòmica es desenvolupa en les terrassetes privades de Llafranc??? Ja que no hi ha
cap activitat nomes un privilegis per alguns

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 12/46.

163 Qualsevol proposta que unifiqui l’estètica del passeig marítim sense haver de reduir l’espai.
164 Que no agafes solament els carrers esmentats sinó tot el poble.
165 Que us preocupeu més per la neteja de Tamariu i la seva platja i carrers.
Ho teniu molt abandonat
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160 Proposta molt negativa per a tots.
161 Proposta presentada per CNT
162 Proposta; no retallar les pèrgoles ni l’espai de terrassa. En el seu lloc aplicar les propostes d’uniformitat
estètica i contenció de l’espai de terrassa dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP de Palafrugell

167 Retallar les pèrgoles i l'espai de terrassa dels locals del passeig (restaurants, club nàutic, etc...)
suposaria un greu perjudici per l'economia i posaria en perill la viabilitat econòmica de la majoria
d'establiments. Crec que les propostes d'uniformitat estètica i de contenció de l'espai de terrassa
s'hauria de regir per l'estudi d'arquitectura ATP, el qual fa una proposta que afecta mínimament i
afavoreix l'estètica del passeig.
168 Revisar el contraprojecte projecte presentat per ATP
169 Revisar la proposta desenvolupada per arquitectes locals que milloren el plantejat des de l’ajuntament
170 S’haurien de deixar les terrasses com estan.
171 S'HA DE MANTENIR L'ACTUAL ORDENANÇA AMB L'OCUPACIO DE VIA PÚBLICA JA ASSIGNADA.

172 S'ha de tenir en compte la situació de cada passeig i si fins ara ha funcionat crec que s'hauria es podria
deixar com estar. Crec que la gràcia de Calella, Llafranc i Tamariu es la diferencia, si ho fem tot igual i
homogeni perdérem l’essència.
173 S'hauria de respectar la idiosincràsia del diferents espais. El mateix plantejament i idea per tot és un
error . També cal escoltar activament tant els vilatans com els comercials (teixit econòmic) i trobar
punts en comú. Tots guanyarem.
174
175
176
177
178
179

Si has respost no a la pregunta anterior, quines propostes faries al respecte?
Tamariu és mes viu amb l'ordenació actual que amb la proposada
Tamariu hi ha projecte dels establiments.
Tenir en compte l’estudi fet per ATP que no retalla espais sinó estudia estètica
Un projecte no agressiu per l’oci del passeig com es el que ja ha preparat els propis establiments.
Una proposta de reordenació i estètica uniforme com la que proposa el disseny de l'Estudi
d'Arquitectura ATP de Palafrugell

180 Una proposta per l'Estudi d'Arquitectura ATP de Palafrugell
181 Una que no reduzca la ocupación actual de los establecimientos y que respete la voluntad de los que
llevan trabajando en dichos locales toda su vida.
182 Una unificación estètica de las terrazas si que veo necessària , sin reducirles la superficie , loa vecinos
de tamariu apreciamos tener bares y ambiente .
183 Ya hay suficiente espacio en el paseo. La plaza tiene que seguir con su esencia.

Àmbit Palafrugell (Plaça Nova i Carrer Cavallers)
Àmbit Llafranc (Passeig Cípsela, Plaça Promontori i Carrer Francesc de Blanes)
Àmbit Tamariu (Passeig del Mar)
Àmbit Calella (Carrer Calau i Plaça Port-Bo)
SI
NO

122
207

37%
63%
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4. Si has respost NO a la pregunta anterior, quines propostes faries al respecte?
1
2

NO ES NECESSITAN INCREMENTAR
a proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.

3

A Tamariu es excessiu l'espai per vianant en detriment dels negocis. Ens agradi o no
som un poble turístic. La gent ve a dinar i passar el dia a la platja. A caminar per el
passeig també, però no el primordial i si venen a caminar per el passeig es perquè
tenen opcions per dinar o sopar, si eliminem això, estem perjudicant l'industria
turística del poble, que com deia abans, agradi o no, es un poble que vivim del
turisme.

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 13/46.
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3. Creus que la proposta d’espais lliures per a l'ús de vianants que es realitza en els següents
àmbits és suficient i adequada per al seu ús?

6

Actualment ja hi ha prou espai per l'ús dels vianants,ja que si restringim serveis
l'espai perdrà interès pels visitants ,turistes...
I amb aquestes restriccions que proposeu implicarà pèrdues de llocs de treball i per
tant afectació en el ciutadà.

7

Eixamplar el passeig. Encara que si feu el que dieu que voleu fer no caldrà, ja que
perdrem turisme sense pàrquing i sense terrasses.

8

Al carrer de Cavallers, a l'estiu, entre els expositors de les botigues i les taules i
cadires d'alguns bars i restaurants es fa difícil caminar. Cal delimitar millor els espais
assignats, i que les activitats compleixin estrictament amb l'espai que tenen per
ocupar, no més. No pot ser el fet de posar expositors i cadires gairebé al mig del
carrer.
Ampliar aceras de la carretera de la perica.
Ampliar aceres pel pas de vianants
Apart de regular s’ha de controlar perquè no hi hagi abusos.
Aquesta proposta redueix l'oci i encarirà molt els preus.
cada lloc i cada establiment te unes circumstàncies diverses..
Incidència en el pas peatonal i rodat, on hi ha una gran diferencia en temporada
d'estiu
Estudia cada cas en concret, igualment en funció del espai intern. Veurà quins
elements es volen col·locar.
Cal prioritzar al vianant. Per desgracia la plaça Nova es lletja, pot verd i poc bancs
públic. Llafranc es el millor Passeig de tots ample I amb pins. Tamariu es desigual
quelcom de barroer, les llums, falta espia pel vianant i arbres. Calella tres quarts del
mateix, falta espiar pel vianant i massa taules per consumir.

9
10
11
12
13

14

15
16

Cap
Com he dit abans, facilitar l'ús dels espais per a terrasses de bars i restaurants.
Estem parlant de només dos mesos a l'any

17

Con el espacio actual es suficiente. No es necesario invertir más dinero público en
ello.
Considero que el espacio que ya hay es mas que suficiente. La gente lo que busca
son terrazas y no espacio para caminar.

18
19
20
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contenció de l'espai de terrassa dissentades per l'estudi d'arquitectura ATP
Crec que a Tamariu, a la part final del passeig no hi ha suficient espai pels vianants.
Per altra banda a Plaça Nova cal donar més oxigen i homogeneïtzar mobiliari de les
terrasses.
Crec que els tres metres que hi ha ara son suficients per un Passeig, i els
establiments han de mantenir els límits que tenen establerts.

22

Crec que la proposta d'ATP arquitectes de Palafrugell és més indicada pel cas del
passeig de Tamariu

23

Crec que redueix excessivament i innecessàriament la interacció social

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
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A Tamariu hi ha un projecte d els establiments
A Tamariu suposa reducció dràstica de l'espai per terrasses i locals. Ja costa trobar
taula, amb aquesta reforma hi perdem tots. La proposta de l'estudi ATP dona més
espai per a vianants i locals al mateix temps.
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25
26

Creo que ya es suficiente como está ahora.
Deberian dejar mas espacios para las terrazas que son los que mayor empleo crean
en el pueblo. Estilo Palamos

27
28
29

Deixa-ho igual
Deixar com.està canviar l'alumbrat del Passeig de Tamariu.
Deixar les coses com.estan i dedicar el pressupost a la recollida diaria de brosses en
els mesos punta.

30
31
32
33
34

deixar-nos en pau
Deixar-ho tal cual está ara
El vianant de peu, té espai suficient. No cal aquesta proposta
Els espais lliures actuals son suficients
Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir
perfectament els objectius del pla respectant els interessos de tothom. (Projecte:
https://bit.ly/3BQn8rd)

35

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir
perfectament els objectius del pla respectant els interessos de tothom. (Projecte:
https://bit.ly/3BQn8rd)

36

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir
perfectament els objectius del pla respectant els interessos de tothom. (Projecte:
https://bit.ly/3BQn8rd)

37

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir
perfectament els objectius del pla respectant els interessos de tothom. (Projecte:
https://bit.ly/3BQn8rd)

38

Els nostres municipi és maco i atractiu per el que és, no cal endreçar res. Perdrà tot
el seu caràcter i atractiu. A més després de la pandèmia i la crisis que hi ha, voleu
obligar-los a fer una despesa brutal, total pq no us agraden els colors de toldos i
tancaments que tenen? O aquest canvi el paga l'ajuntament?

39
40
41

Em remeto a l’anterior apartat.
en general donar més espais als vianants en les places.
En plena crisi del coronavirus ara no toca encorsetar més al ram fins que no s'hagin
recuperat amb escreix de les penúries viscudes sense quasi cap suport de les
administracions.

42

És dificil de veure ja que falten acotacions i algunes es marquen a punts que no hi ha
cap ratlla.

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
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Crec que s'haurien d'habilitar més espais de zona peatonal. El que vulgui accedir al
centre de Palafrugell, que ho faci a peu. D'aquesta manera es pot caminar tranquil
sense ensurts amb els vehicles. L'accés a aquests espais peatonals hauria de ser
únicament i exclusiva pel personal sanitari, bombers i policial. Càrrega i descàrrega
en horaris establerts.
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43

44

ÉS NORMAL, HABITUAL I COMÚ QUE ALS LLOCS DE MOLT TURISME
SUCCEEIXI EL QUE SUCCEEIX A PALAFRUGELL. FINS QUE NO ES TINGUI UNA
ALTERNATIVA A L'APORTACIÓ ECONÒMICA DEL TURISME, I AIXÒ ÉS
QUELCOM DE MOLTS ANYS, LA SITUACIÓ QUE TENIM ÉS LA QUE HA DE
TENIR UN DESTÍ TURÍSTIC DE PRIMERA. LA GENT VOL PASSEJAR, PERÒ
TAMBÉ DINAR/SOPAR/PENDRE ALGUNA COSA A LES TERRASSES A PRIMERA
LÍNIA DE MAR...
Es redueix considerablement l'oferta de restauració, un dels atractius d'oci i que
generen una activitat econòmica important per a la cala. Alguns negocis de tota la
vida, potser hauran de tancar :(

45

Es reduirà la oferta de restauració que malgrat el que pugui semblar sobre tot a finals
de Juliol i durant el mes de Agost ja es deficitària i que pot produir un efecte
d'encariment dels serveis.

46
47

Es suficient l'espai actualment
Es una proposta dràstica que reduirà l'oferta d'oci al passeig de Tamariu. Això farà
que l'oferta sigui pràcticament nul·la i encarida.

48
49
50
51
52

Esta be com esta
Esta be com esta
Esta molt be tal i com esta actualmente, a tothom Li sembla be
Estidi dels horaris i necessitats de pas no nomes per a vianants
Estudiar altres opcions (que ja existeixen!!) que no comportin reduir la oferta
gastronomica, pujar preus, destruir llocs de treball... aixo si que seria un desastre per
la oferta turistica de Palafrugell i les seves platges!!!

Estudiar la viabilitat d'una altre proposta que hi ha, redactada per arquitectes i
proposada pels locals afectats.

54
55

Faltaran serveis basics, es molt important tenir suficien atencio
Hay que seguir conservando las terrazas y el espacio para tomar algo, comer etc que
es lo que realmente busca el turismo .

56
57

Hi ha altres maneres de millorar el passeig que no treura taules i cadires
Hi ha espai de sobra per vianants, la meva proposta es que ajudeu a que hi hagi mes
aparcaments gratuits per favorir els negocis dels voltants.

58
59
60
61
62

https://bit.ly/3BQn8rd
Ídem a punt 5
Ja hi ha prou espai no cal fer cap modificació, els negocis volen treballar
Ja ho és a dia d'avui amb l'actual ordenança.
Jo deixaria tal com esta tot i miraria de que els locals estiguin mes nets. Els carrers
amb mes serveis públics

63

L’us per vianants a costa d’activitat comercial no sembla una proposta adequada a
l’us, ja que l’atractiu de les zones pels vianants disminuiria molt amb una activitat
reduida
La meva proposta es que no feu res
La plaça del promontorio ha desaparearte pels Vianants, ara es una plaça pels
restaurants, s’ hauria de recuperar la única plaça de LLafranc

64
65
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Repasseu la proposta feta per l'estudi ATP de Palafrugell.

69

La proposta de l?Ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de
Tamariu. Hi haurà poca oferta i molt cara.

70

la proposta de l´juntament redueix drasticament l´oferta d´oci al passeig de Tamariu.
Hi haura poca oferta i molt cara.

71

La proposta de l’ajuntament redueix drasticament l’oferta d’oci al passeig de Tamariu
i haura poca oferta i molt cara

72

La proposta de l’Ajuntament redueix dràsticament l’oferta d’oci al passeig de Tamariu.
Hi aurà poca oferta i molt cara.

73

La proposta de l’Ajuntament redueix dràsticament l’oferta d’oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara

74

La proposta de l’ajuntament redueix dràsticament l’oferta d’oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.

75

La proposta de l’Ajuntament redueix dràsticament la oferta d’oci al paseig de
Tamariu. La que quedi serà molt cara.

76

La proposta de l'ajuntament és irracional. Posarà en dificultats (encara més) als
establiments.

77
78

La proposta de l'ajuntament és perjudicial pels establiments
La proposta de l'ajuntament planteja una reducció dràstica de l'oferta d'activitats al
passeig de Tamariu. Posant en dificultats els establiments i si es redueix l'oferta pot
provocar un encariment depreus

79

la proposta de l'ajuntament redueix d`raticament l'oferta d'oci al passeig de tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara

80

La proposta de l'Ajuntament redueix de forma drástica l'espai d'oci al passeig de
Tamariu. Hi haurà poca oferta i molt cara.

81

La proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara

82

La proposta de l'ajuntament redueix drasticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haura poca oferta i molt cara.

83

la proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.

84

la proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.

85

La proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.

86

la proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.

87

la proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.
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67
68

La proposta d el´Ajuntament reduix drasticament l´oferta d´oci en el Passeig de
Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara
La proposta d’espais lliures és molt reduïda i disminuirà i encarirà l’oferta
La proposta de l' Ajuntament redueix drástica i innecessàriament l' oferta d'oci a
tamariu i la farà més cara,la qual cosa és discriminatòria socialment
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89

la proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.

90

La proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al Passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i pujaran els preus.

91

La proposta de l'Ajuntament redueix drasticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi hauria poca oferta i molt poc assequible econòmicament.

92

La proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig del Mar de
Tamariu. Hi hauria poca oferta i molt cara.

93

La proposta de l'Ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci del Passeig de
Tamariu el que comportarà una reducció d'oferta i un encariment de la mateixa

94

La proposta de l'Ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci i provocarà un
encariment dels preus.

95

La proposta de l'Ajuntament redueix dràsticament l'oferta gastronòmica a el passeig
de Tamariu.

96

La proposta de l'Ajuntament redueix drásticament l'oferta gastronomíca al Passeig de
Tamariu I hauria poca oferta i molt cara.

97

La proposta de l'ajuntament significa reduir de manera dràstica l'oferta dels
establiments provocant dificultats als mateixos i la derivada d'una reducció de l'oferta
pot ser un encariment de preus.

98

La proposta del ajuntament redueix drásticament l oferta d oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta I molt cara. Es reduiran les ofertes de treball

99

La proposta del ajuntament redueix dràsticament l’oferta d’oci al passeig de tamariu.
Hi haurà poca proposta i molt cara

100

La proposta del Ajuntament redueix drásticament l’oferta d’oci del passeig de
Tamariu. Hi haura poca oferta I mes cara

101

La proposta del Ajuntament redueix drásticament l'oferta d'oci al Passeig de Tamariu i
tanmateix farà que hi hagi poca oferta i molta demanda...per tant això comportarà una
pujada de preus Brutal !! ...es això el que vol l'Ajuntament ? Francament, el que
preten el Ajuntament no té ni cap ni peus...i ja ni ha prou !!

102
103

La proposta del ajuntament redueix excesivament la oferta d'oci de Tamariu
La proposta del ajuntament reduirà dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu,
hi haurà poca oferta i molt cara.

104

La proposta del Ajuntament, no te en compte tots els establiments de Tamariu, hi
haurà molta demanda i pica oferta, aixo incrementarà els preus

105
106

La proposta que es realitza redueix drásticament la oferta de Tamariu.
La proposta que fa l'ajuntament redueix excesivament l'oferta d'oci al passeig de
Tamariu, la oferta que quedaria sería molt cara.

107
108

La proposta redueix molt l'oferta d'oci al passeig
La propostat de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de
Tamariu. Hi haurà poca oferta i molt cara.

109

La propuesta del Ayuntamiento reduce drásticamente la oferta de ocio en el Paseo de
Tamariu. A partir de ahí, habrá poca oferta y muy cara.
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la proposta de l'ajuntament redueix dràsticament l'oferta d'oci al passeig de Tamariu.
Hi haurà poca oferta i molt cara.
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110

La propuesta reduce drásticamente las ofertas de ocio para los locales y visitantes, y
deja en la ruina a todos los que tienen restaurantes (que son necesarios)

111

La propuesta reduce significativamente la disponibilidad de servicios,
específicamente en Tamariú. Reducir la oferta hará que suban los precios (más
costes, menos mesas) por los servicios de ocio a nosotros los vecinos de Tamariu y
entonces sólo los ricos podrán pagar por ellos, discriminando a nosotros la gente
normal. En 15 años esto ha funcionado bien y en equilibrio.

112
113

Les esmentadas anteriorment
L'espai actual ja és suficient per al número de vianants, ja que amb la limitació de
places de aparcament al poble, no hi accedirà més gent

114

L'espai lliure, l'ocupa la cua de gent qu espera taula per menjar. Si a sobre traiem
taules, encara hi haura mes cua...

115
116

L'espai que hi ha ara mateix es correcte
Lo indicado más arriba. La disminución de oferta solo benefiaciará a los
establecimientos más caros (hoteles)

117

Lo maco de Tamariu, es la seva gent, les seves terrasses i la seva vida. Cualsevol
proposta que no respecti els interesos dels establiments estarà fent perillar la vida del
poble. M’agradaria que es valores la contraproposta feta pels diferents establiments
de Tamariu, i així respectar els seus interessos economics, i preservar vida del poble.

Los espacios libres actuales son suficientes para las actividades de los viandantes .
Los haría más pequeños
M’esta b com esta!!!!
Manteniment dels espais actuals
Mantenir situació actual...
N/A
N'hi ha de sobre
No cal ampliar lloc de pas per els vianants,hi ha prou espai de pas. Una retallada de
terrasses vol dir retallada de llocs de feina molt importants pel poble.

126
127

No cal retocar res a Tamariu. Cal cuidar-la i mantenir-la tal i com està ara.
No crec que calgui ampliar encara més les zones de vianants, quan ja es pasa
perfectament. Com se sap estem parlant de zones turístiques per tant si retallem
serveis també retallem l'economia del poble, això inclou també els respectius llocs de
treball.
No és el mateix l'ús de P Nova que el passeig de Tamariu més congestionat a l'estiu.
Mateix plantejament per a dos realitats diferents. Em sembla una irresponsabilitat.
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129

No es pot passar pel carrer de Cavallers ni per la Plaça Nova. Es tremendo la
genoflexio davant negocis restauradors. Cal apostar per sistemes de terrasses
delimitades i que hi pugui passar la gent, hòstia.

130

No es pot reduir tant l’oferta d’oci

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
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Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir
perfectament els objectius del pla respectant els interessos de tothom. (Projecte:
https://bit.ly/3BQn8rd)

131
132

No tocar res
No, he vist bicicletes amb menors d'edat superar els 40km/h a llocs d'ús de vianants.
Aparcaments al centre del poble? No es suficient

Hauríem de començar traient la zona blava i donant prioritat al aparcament dels
vehicles.

P
Penso que tal i com està és suficient
plaça nova reduir terrasses, llafranc deixar-ho com esta, calella tb tamariu tb
poca oferta, molta demanada = més car
Proposta presentada per CNT
Que us he dit que camina!
Queda molt reduïda la oferta i el passeig es perdrà la vida que te actualment, sobretot
de una activitat social com es el club nàutic

140
141
142

reduce la oferta de ocio en Tamariu
Reduir els espais redurirá l’afluència local i turistica.
Reduïr l'aforament de les terrasses es traduirà directament en un increment de preus
o en una rebaixa de la qualitat del servei i/o de l'oferta gastronòmica.
Si volem turisme de qualitat, no és el camí a seguir, sinó acabarem amb establiments
de Take Away i la gent menjant a la platja.

143
144

Respost anteriorment
Retallar les pèrgoles i les terrasses ocasionaria una retallada dràstica dels serveis
d'hosteleria i oci. Pel que hi hauria menys oferta i els preus es dispararien i afrein que
l'hosteleria perdi clientela local i de turistes. Si actualment els establiments ja queden
col·lapsats de gent esperant per dinar o sopar, amb la retallada seria insostenible.

145

S´hauria dámpliar en la mida possible: els hi cal ajuda, comprensió i recolçament de
tots amb tot el seu daltabaix que han patit/pateixen amb el COVID: tots ens hem
dájudar i compendre els uns als altres i, si cal, sacrificar-nos una mica en benefici de
la comunitat. Avui per tú, demà per mi.

146

Si els establiments es mantenen dins dels limits establerts, hi ha mes de tres metres,
espai suficient per passejar.

147

Si es redueix l’espai d’oci al passeig, la gent farà picnic a la platja (com ja ha passat
aquest estiu) o a altres llocs. La meva proposta es dissuadir que vingui tanta gen de
fora, per exemple apujant el cost d’aparcar a 10€/dia, per comptes de 2,5€/dia com
es fa ara
Si es redueix l’oferta d’oci al Passeig, serà més cara i la gent no vindrà com fins ara
Si has respost no a la pregunta anterior, quines propostes faries al respecte?2

148
149
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Encara que no ens serveix de res fer un radi de 5km peatonal, si no tenim ni una
botiga oberta (Ofegats per impostos municipals, un altre vegada)

150

Tal com està és correcte. No desfacin l encant , la gent té espai suficient per caminar
i contemplar l entorn. Innecessari del tot. Gastar diners del contribuent per a res.

151
152
153

Tamariu es quedarà sense oci, amb molt poca oferta i molt cara.
Tamariu hi ha projecte dels establiments
Teòricament poden ser suficients però a la pràctica no ho són, taules mal posades,
cotxets de nens, la gent es mou, es separa de la taula etc... Cues esperant al carrer

154
155

Tots
Trencaria l'encant del passeig, prioritzant en excés el pas de vianants que es
produeix només durant un mes a l'any. A més a més, gran part d'aquests vianants
acaben gaudint de l'oferta de restaurants que hi ha al passeig.

156

Ya escorrecto como esta , los que vivimos aqui somos conscientes que en el mes de
agosto la ocupacion del paseo se dispara, quizas se deberia controlar el aforo de
visitantes.

5. Creus que cal una regulació amb criteris d'uniformitat pel que fa als tipus i colors dels
tancaments, tendals, taules i cadires, i altres elements, per als establiments que realitzin ocupació
de la via pública?





Àmbit Palafrugell (Plaça Nova i Carrer Cavallers)
Àmbit Llafranc (Passeig Cípsela, Plaça Promontori i Carrer Francesc de Blanes)
Àmbit Tamariu (Passeig del Mar)
Àmbit Calella (Carrer Calau i Plaça Port-Bo)
51%
49%
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6. Si has respost SI a la pregunta anterior, quines propostes faries al respecte?
1
2

? I els altres llocs del poble que?
Aquest estiu he anat a banyar-me a Tamariu amb la meva parella
Quan tornàvem de Aigua Dolça varem demanar a uns senyors que estaven sentats a una
taula al mig del carrer que ens deixesin passar
La seva resposta va ser que passesim un darrera l'altre
No varem voler discutir pero ens va semblar molt desagradable
Crec que se haurian de evitar aquestes situacions

3

Cada local debe seguir su estilo. Si se dejan todos iguales la gente irá perdida y nadie sabra
en que local está sentado.

4

Cada local debe ser duferente para tener una oferta variada. Sin dejar poner publicidad y que
los materiales sean de calidad

5

Cada negocio tiene su propia identidad. No hace falta quevnos tengais como borregos todos
iguales

6
7

Cada uno tiene su estilo propio y se tiene que diferenciar de los demas
Calen aquets criteris no nomes als llocs indicats sino a tot el poble

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
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11
12

Crec que ajudaria tenir un disseny comu aprovat mitjançant concurs o similar.
Crec que cada negoci te la seva identitat. Cada un ha de sentir-se identificat amb el seu
mobiliari i la seva decoració personal. No podem posar una plaça o un passeig tot igual. Al
final no sabrem a on seiem si tot es igual. Ho proporcionarà l'Ajuntament. Regalarà el
mobiliari?
Crec que es bo establir uns criteris d'uniformitat, sense estructura fixe i segons la instància i
escrit presentat davant de l’Ajuntament amb data d’entrada és 30/10/2020 amb ID Registre
TAOENT/2020017908, per part dels veïns del passeig Cypsele. En aquest escrit proposem:
-Delimitació de l’espai ocupable d’amplada 2’5m.
-Establiment de les condicions del tendal, amb requisits homogenis i previsió únicament dels
colors blanc i blau.
-Limitació del tipus de mobiliari (taules i cadires) amb material admès únicament de vímet,
fusta amb acabat natural o color blanc. I amb exclusió del mobiliari de plàstic.
-Establiment de criteris d’ordenació i materials de les jardineres configurant o delimitant l’espai
d’ocupació del front de l’habitatge, amb obligació de fer-ho de manera discontinua, per marcar
visualment l’àmbit sense
configurar barreres.
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13

14

Crec que hauria de ser homogeni, especialment a Palafrugell, ja que és on es troben més
diferència i de diferents qualitats.

15
16

Crec que la proposta de l’Estudi d’arquitectura ATP es bona
Crec que las pèrgoles tancades han de ser iguals
Las taules i cadires de dins es mes maco si cada un te un color diferent
El que si es necessari es eliminar las cadires i taules de plàstic dels xinos
Donen una imatge tercermundista

17

Crec que no es una prioritat .
Actualment hi ha una diversitat molt correcte.

18
19
20
21
22
23
24
25

De manera moderada… lo maco de la vida també es la diversitat. Sino el poble perdrà vida.
deixa més pas per als vianants
Deixar-ho com esta
Diálogo
Dona suport a les propostes d´uniformitat estética dissenyades per l´Estudi ATP de Palafrugell
Donar suport a les propostes d’ uniformitat estètica dissenyades per l’ estudi ATP
donar suport al projecte dels establiments de Tamariu
Donar una forquilla de colors( blanc,blau, vermell) paravents de vidre sense montures per
dissimular la seva existència. Cadires no de plàstic, tot i que és difícil trobar altres materials
resistents intempèrie i econòmics.

26
27

Donaria suport a la proposta feta per l'estudi ATP de Palafrugell
Dono el meu suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi
d'arquitectura ATP de Palafrugell.

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
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Consens
Concurso de diseño identitario
Crec molt adient acabar amb la imatge de barraquisme que donen alguns establiments com
La Llagosta de Llafranc i d'altres
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29

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell

30

Dono suport a la proposta de l'Ajuntament redueix drásticament l'oferta d'oci al passeig de
Tamariu. Hi haurà poca oferta i molt cara.

31
32
33
34
35
36
37

Donó suport a la proposta del estudi de ATP DE PALAFRUGELL
Dono suport a la proposta feta per l’estudi d’arquitectura ATP de Palafrugell
Dono suport a la proposta feta per l'estudi ATP de Palafrugell. Una altra opcio SI es possible.
Dono suport a la proposta per l'Estudi d'Arquitectura ATP de Palafrugell
Dono suport a la proposta dels arquitectes del grup Atp
Dono suport a la uniformitat estètica proposada per estudi d'arquitectura ATP
Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica però no a la de reducció d'espais de
terrassa.
Dono suport a les propostes d´uniformitat estètica dissenyades per l´estudi d´arquitectura ATP
de Palafrugell
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38
39

Dono suport a les propostes d’uniformitat estètica dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP
de Palafrugell

40

Dono suport a les propostes d’uniformitat estètica dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP
de Palafrugell

41

Dono suport a les propostes d’uniformitat estètica dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP
de Palafrugell

42

Dono suport a les propostes d’uniformitat estètica dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP
de Palafrugell.

43

Dono suport a les propostes d’uniformitat estètica dissenyades per l’estudi d’arquitectura ATP
de Palafrugell.

44

Dono suport a les propostes d0uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell

45

Dono suport a les propostes de uniformitat estètica dissenyades per el estudi d'arquitectura
ATP de Palafrugell

46

Dono suport a les propostes de uniformitat estètica dissenyades per l'estudi de arquitectura
ATP de Palafrugell.

47

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades pel Estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

48

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

49
50

Dono suport a les propostes d’uniformitat estètica dissenyades per l'estudi ATP de Palafrugell
Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell

51

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell

52

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 23/46.
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54

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

55

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

56

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

57

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

58

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

59

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

60

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

61

Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.

62

Dono suport a les propostes estètiques dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell
Dono suport a les propostes fetes per l’ estudi d’arquitectura per ATP de Palafrugell
Dono suport al projecte d'uniformitat estètica fet per l'estudi ATP de Palafrugell.
Dono suport a les propostes d uniformitat estètica per l estudi d arquitectura ATP de
Palafrugell
Doy soporte a las propuestas de uniformidad estética diseñadas por el Estudio de Arquitectura
ATP de Palafrugell.

63
64
65
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66
67

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els
objectius del pla respectant els interessos de tothom. (Projecte: https://bit.ly/3BQn8rd)

68

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els
objectius del pla respectant els interessos de tothom. Gràcies.

69
70

Em remeteixo al estudi de ATP.
Ens conve fer del poble un referent de paisatge
Tambe seria bo de traslladar aquesta ordenacio als altres carrers del poble

71

es necesario mantener una diversidad para preservar el alma de los diferentes lugares.
Llafranc no es Calella, no es Tamariu, no es Palafrugell

72
73

es pot fer segons la proposta dissenyada per l'estudi d'arquitectura ATP de Palafrugell.
Estaria be que les terrasses estiguessin mes lluïdes
També trobo malament els cartells de propaganda per el mig del carrer
Una altre cosa que no me agrada son els aparells de fira per el mig del carrer
Hi ha alguns que no es netejant des de fa molt de temps i donen mala imatge

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
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Dono suport a les propostes d'uniformitat estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP
de Palafrugell.
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75
76
77

Estoy de acuerdo con las propuestas del estudio de arquitectura ATP de Palafrugell
Estudi d’arquitectura ATP
Existen propuestas, como las de los arquitectos ATP, que consiguen el fin perseguido por el
Ayuntamiento y que no impacta en la capacidad de oferta de servicios (e.g. mesas) a las que
podemos acceder.

78

He respost no, però crec que també és important saber perquè.
Crec que hi ha elements que fa molt temps que tenen un color per establiment i que ja tenen
la seva marca.
A més, el mobiliari existent per terrasses i delimitadors no és infinit i per tant fixar una
paràmetres rígids implicaria la obligarietat potser de passar a unes marques concretes, la
qual cosa no hauria de ser mai així.
Hi ha terrasses amb més llum i amb menys, amb més vent i amb menys, amb una distribució i
una altra, ser estrictes amb els tancaments i cobriments pot fer que no sigui el més útil per
alguns espais.
A més, implica obligatòriament una inversió per part dels establiments (que alguns recentment
potser han fet) i en el cas de ser "obligatoria" hauria d'estar 100% subvencionada.
És poden definir uns criteris mínims per a les terrasses per oferir una "qualitat" de servei (que
serà qualitat del poble), però no uns criteris estrictes que redueixin el camp de proveïdors i
llibertat de mercat.

79
80
81
82

Hi ha pobles al voltant que tenen uns passeig molt mes endreçat que Palafrugell
Igualar pèrgoles i diversificar mobiliari
Ja hi ha prou amb la màniga ample dels bars
Ja hi ha una normativa que obliga a colors. En quant a estructures i personalització dels locals
hauria de ser de lliure elecció, ja que cadascú te la seva identitat pròpia tant a locals com a
poble.
L’uniformitzat anul.la la cultura, la diversitat es la forma de donar identitat als pobles. Si mires
ILLES GREGUES, no saps distingir-les perquè totes son idèntiques, blanques amb portes i
finestres blaves, el conjunt es preciós, però cada illa ha perdut la personalitat, tant sols la
mantenen aquelles amb restes històrics i a la Cerdanya, per exemple, els pobles que han
construït les cases de pedra Torres amb el mateix patró, de lluny semblen nínxols de
cementiri…totes idèntiques. Els pobles perden la seva personalitat per convertir-se en vulgars
QUINA PENA!

83

84
85
86
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La gràcia del poble i passeig és la varietat de colors i l'essència de cada local.
La presentada per l'estudi d'arquitectura ATP de Pala.
la proposta de ATP arquitectes trobo que és molt més indicada per el passeig del mar de
Tamariu
la proposta de l'ajuntament em sembla més bonica que el que hi ha actualment. Si a la
uniformitat de materials, tendals cadires, cartells ...
La proposta de l'estudi ATP de Pala
la proposta de l'estudi ATP de Palafrugell
La proposta dissenyada per l'estudi d'arquitectura de Pala és molt racional que la presentada
per l'ajuntament.
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Estaria molt be tenir un front de mar amb mes bona imatge i no com ara al Calau i la plaça del
Port bo que cada un posa el que li sembla
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96

97

M’agradaria que tots els estábliments tinguisin una decoració d’exterior igualitaria i amb els
mateixos metres. Amb jardineras i plantes de separació però sense discriminació.

98
99
100

M'agrada el diseny d ATP
M'agrada molt la proposta de l'estudi d'arquitectura ATP de Palafrugell.
Me agradadaria veure un dia una linia de establiments amb uniformitat
Ara es lleig i no dona gust de passejar

101

Me agradaria sentirme orgullosa del meu poble
Ara mateix no puc dir el mateix

102
103
104

Mobiliari, colors i distribució s’han de organitzar bé.
Molt ben pensat
N´hi ha problemes molt més urgents. Com volem pensar en una cosa així quan encara no
està garantit el pà a taula?

105

Necesitem donar bona imatge als visitants i trencar amb el barraquisme que semblen alguns
tancaments oxidats i sense manteniment any rere any

106
107
108
109

No cal modificar res
No cal regular. Cada un te la seva personalitat
No tocar res
NO!!
No em puc creure que un ajuntament pugui obligar al sector privat, locals de propietat que
paguen els seus impostos , a que siguin tots iguals. Imaginat anar a plaça i no saber a quin
local estas assentat, les mateixes taules, cadires... que tris, cap gracia. E igual amb la pèrgola
proposada, 4 pals blancs sense cap gràcia que depen del local no seran viables. Crec que va
en contre de la llibertat del gust del proprietari en escollir la millor opció per el seu local.
En fi , un retrocés.
Tindrieu de mirar a Platja d'Aro, Barcelona o Monells que en temps difícils del sector els ha
permés ampliar terrases per complir amb les normativas de seguratat del COVID. No com
Palafrugell, amb amenaces..
Imagines totes les terrasses de Barcelona iguals?? Les de Platja d'Aro??

110

Palafrugell es un campi qui pugui
Cal fer un poble mes maco i amb bon criteri
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La uniformitat esta be si lliga amb l, entorn però que no sigui tan uniforme com un estant de
fira. Que es pugui triar mobiliari colors, dins de unes variants. No pot ser que per exemple el
front de mar calellenc hagi de ser blanc quan de tota la vida hi ha hagut colors rosats,
salmonats, verdosos, ocres, blauet...la majoria de ports de la mediterrania hi ha varietat de
colors...
Les proposades per l'estudi ATP de Palafrugell, em semblen molt coherents i encertades
les propostes de ATP
Les propostes d’uniformitat estètica de l’estudi d’arquitectuta ATP de Palafrugell son adients
Les propostes de uniformitat estètica que figuren en la proposta del Estudi de Arquitectura
ATP
Lo maco és que cada local tingui la seva personalitat. Us ho esteu carregant, al final semblarà
que passegem per un quiròfan. Hi han coses més prioritàries, mireu més pels voltants i no tant
pels 4 pijos que venen 15 dies a l'any
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112
113

Per a què visualment sigui més estètic i tots ocupin l'espai que els correspon.
Per exemple els tancaments, tendals amb el mateix criteri, en color i materials. Taules i
cadires també seria una bona opció.

114

Per Tamariu, no tant als colors, però als espais, sense perdre taules. La proposta de ATP em
sembla molt bona.

115
116

Perd identitat, seria una gran tonteria i perderia tot l, encant
Però després d'aquests 2 estius que s'han passat, no els faria fer encara una despesa tant
gran.
POT SER ES BO LA UNIFORMITAT DE COLOR I TIPUS EN ELS TANCAMENTS I
TENDALS PERO SERIA BO QUE HI HAGUES DIVERSITAT DE COLORS EN EL
MOBILIARI - TAULES I CADIRES - SEMPRE MANTENINT UNA ALTA QUALITAT
CONSTRUCTIVA DE AQUESTS ELEMENTS
Potser de tendals si, per evitar que hi hagi tendals de colors, de ratlles que trenquin la
uniformitat. De tancaments, taules i cadires crec que no, sempre que hagi cert gust estètic i es
prohibeixi mobiliari de publicitat. crec que cal mantenir l'encant de Llafranc

117
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120

Projecte fet pels establiments.
Proposaria fer un concurs similar al que s'ha plantejat a Barcelona per les terrasses que
ocupen la calcada - aixi s'unificarien el disseny i la sensacio visual i a la vegada es podrien
reduir costos de compra de material (mes unitats) i de manteniment

121
122

Proposta presentada per CNT
Que estigui maco i sesnse tendals estripats
Amb colors que destaquin i tots iguals
Amb cadires i parasols de qualitat
El que tenim ara a plaça nova es penos
Las platges no ho se tant pero vaig anar a llafranc i el restaueant de la llagosta es un exemple
de el que no se hauria de permetre

123
124

Que hi hagi opcions per que cada comerç pugui escollir dintre d una llista tencada
què passaria si a la Cala S'alguer es pintés tot del mateix color? que seria una cala sense
personalitat

125

Reduir l’espai de taules i cadires al Passeig de Tamariu. La via pública ha de ser per a totes
les persones i no per als negocis.

126
127
128

Respectar les propostes realitzades pel l’estudi ATP
Retirar todos los cerramientos y dejar solo paraguas para el verano . Cerrados en invierno
Sens dubte cal donar imatge d’uniformitat, cura de l’imatge i estètica que no s’ajusta el que ve
fent l’Ajuntament de Palafrugell per a la platja de Tamariu ignorant propostes per part de
institucions, comerços i activitats econòmiques implicades

129

Sensa comentaris
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Palafrugell esta fet un fastic
Brut i lleig
Hi ha poques botigues a on et faci goig de mirar els aparadors
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131

Si no es uniforme al menys que es obligui als bars i restaurants a posar-ho mes maco
Hi ha alguns que fan pena

132

Sí que cal perquè, per exemple, aquest estiu a Plaça Nova la Taverna Aranesa té unes taules
i cadires que tenen una aparença molt lletja, que no és pròpia d'un municipi que vol oferir una
imatge de qualitat.

133
134

Sobretot a zones de platges, per marcar uniformitat i resaltar com a zona turística.
Soc una dona amb fills petits i no es pot passejar per molts de llocs degut a que el ajuntament
dona permis de ocupacio sense comptar amb el dret de las persones a caminar per el carrer i
no tenir que baixar al carrer a on pasan cotxes amb el perill que comporta

135

Suport propostes d'uniformitat d'estètica dissenyades per l'estudi d'arquitectura ATP de
Palafrugell.

136
137
138

Tema container de basures, integrar.lo al espai, no com ara.
Tot blanc
Tot i que a Tamariu no es veuen disbarats (tret dels fanals del passeig) sempre és d'agraïr
una estètica ben estudiada.

139
140

Tots els tendals i parasols, blancs!
Una uniformitat relativa: definir gama de colors, tipologia de cadires i taules, donant marge als
operadors. Exclouria colors estridents, publicitat que no sigui la de l'establiment i mobiliari de
plàstic.

141

Unificar los cierres de la terrazas , mobiliario y en general la estética si que daria valor al
vecindario

142

uniformar terraces en el oalc de 5 añs amb subencions ja que es el poble sen beneficia daixo
no podem nomes demanar els establiments que asumeixin tot el cost

143
144

Uniformítat elements exteriors
Uniformitat si, peró cal fer treure les estructures metaliques fixes si no son d´ establiments
de restauració, doncs no serveixen per res i fan que el passeig de Llafranc perdi la seva
personalitat. També es bó normalitzar colors de tendals, taules i cadires.

145

uniformitat si. Sensa estructura fixa. Delimitant el espai amb alguna jardinera amb flors sense
que siguin barreres. Tendals blancs. Mobiliari de vimet o fusta i acabat natural o blanc. I no
tenen que ser tots iguals dons semblarem un Bar o Port Aventura..
Plastic No.
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Seria bo establir uns criteris d'uniformitat, sense estructura fixe i segons la instància i escrit
presentat davant de l’Ajuntament amb data d’entrada és 30/10/2020 amb ID Registre
TAOENT/2020017908, per part dels veïns del passeig Cípsela. En aquest escrit proposem:
- Delimitació de l’espai ocupable d’amplada 2’5m.
- Establiment de les condicions del tendal, amb requisits homogenis i previsió únicament dels
colors blanc i blau.
- Limitació del tipus de mobiliari (taules i cadires) amb material admès únicament de vímet,
fusta amb acabat natural o color blanc. I amb exclusió del mobiliari de plàstic.
- Establiment de criteris d’ordenació i materials de les jardineres configurant o delimitant
l’espai d’ocupació del front de l’habitatge, amb obligació de fer-ho de manera discontinua, per
marcar visualment l’àmbit sense configurar barreres.

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe Govern Obert

LIDIA GONZALEZ (1 de _2 1)
Cap Govern Obert
Data signatura :18/10/2021 21:02:20
HASH:60C4C265920173119DB86C9326DBDE7AA32B45CE

130

146

Voldria eliminar tota la ocupacio de la placa del port bo
Es una vergonya que un espai protegit i declarat be nacional estigui ple de taules i cadires
sense cap ordre i no poguem gaudir del entorn

147

Voldria un entorn cuidat i maco com hi ha a altres llocs
Avui a Palafrugell aixo no es produeix
Hi ha tancats plens de rovell , toldos trencats , coloraines variades i una deixadesa
monumental
També cal dir que no tots els establiments son així

148

Volem un Palafrugell maco i poder caminar per el poble sense tenir que baixar de la vorera
amb el cotxet dels nens per que esta ple de cadires i gent entorpint el pas

149

Volem un poble maco o no? Doncs que sigui net, uniforme i que es foti un cop de puny sobre
la taula JA. Fot pena passar per la muralla i que només faci que haver cadires i taules. Cal un
rentat de cara a tot el centre i que a la plaça de Llafranc hi pugui anar gent a sentir-se a gust!
Es una aberració tenir aquesta postal de merda que ens ha portat fins aqui. Escolteu a
Palafrugell quants bars i restaurants hi ha???? M’agradaria saber quants n’hi ha per
habitant!!!! Devem ser el poble amb una mitjana mes alta de bar per persona. Això ens porta a
la indigència econòmica!!!! Foteu el fotut favor de mirar altres tipus d’activitat econòmica que
tot son baretus i després presumim de turisme de qualitat. A l’hivern fot pena la imatge de bars
i restaurants buits.

150

Ya está bien com esta el paseo

SI
35,6%
46,5%
31,9%
33,1%

NO
64,4%
53,5%
68,1%
66,9%

8. Si has respost SI en alguna de les opinions anteriors, podries dir-nos per què?

1
2

3
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A menor zona d'oci, menor atractiu per a la zona i menys activitat econòmica
A Tamariu: els botellots del bosc de la misa, són cada nit a l'estiu, s'hauria de donar un espai
per als joves que puguin gaudir de la nit a tamariu, sense molestar els veïns.
D'altra banda és necessari un pla alternatiu per gestionar l'aparcament i un altre per redissenyar
el carrer de La Riera de Tamariu, que té aspecte de autovia. Hauria de recuperar els arbres
tamarius originals i que donen nom al poble.
Abans de atorgar qualsevol llicència d’activitat analitzar a fons totes les conseqüències de la
mateixa, com aparcaments, soroll, aglomeracions, brutícia, deixalleria, etc.
Abans de fer tot el que es proposa, s'haurien d'arreglar i recuperar els camins de ronda, ja que
com a espais públics també s'hauria de regular-ne l'ocupació per finques privades que
n'impedeixen el seu ús.
Actualment el règim sancionador és nul o de poca validesa. Una multa per excés d'ocupació es
paga amb la factura d'un parell de taules, així és mes lucratiu pagar multa que complir la
regulació

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
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Regular altres àmbits del territori
Altres tipologies d’activitats a la via pública
El règim d’atorgament
El règim sancionador
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7. Creus que cal regular algun altre aspecte en relació a l'ocupació de la via pública que calgui tenir
en compte en la modificació de l'ordenança?

7
8

Ampliar els camina de ronda
Aplicar el que ja diu la llei sobre un ús irresponsable o abusiu de la via pública. Hi ha sancions
que són només paper mullat.

9

Aquelles que el sentit comú dona per assentat que poden ser molestes per els residents en
general.
Aquesta ordenança hauria de incloure tot el espai urbà i no nomes las platges i plaça nova
Es una aventura el poder passar per carrers del poble plens de faroles,pals informatius,arbres i
tota mena de elements que en molts llocs obliguen a baixar de la acera

10

11
12
13

Arriba acords amb comerciants
Cal començar a fer les coses amb una mica de llibertat i menys pressió de part de l'ajuntament
Cal controlar i tenir senyalitzat l,espai.
Revisar les obligacions que es posin i controlar que es compleixin

14
15
16
17
18

Cal crear mes zones d,aparcaments i tenir la nostre zona mes neta i arreclada
Cal poder sancionar amb mes quantia i rapidesa
Cal posar ordre i intentar deixar el poble millor
Cal sancionar als que fan el que volen i nomes es miran a ells sense pensar en els demes
Cal sancionar molt durament els establiments que posen taules i cadires a on no tenen permis i
no permeten el pas
Cal ser més estricte i vigilar, i sancionar si cal, l'excés d'ocupació de la via pública que fan
alguns establiments, com per exemple el Gretel al carrer de Cavallers, sobretot en horari de
sopars.
Caldria posar ordre en tots els aspectes de la via publica i sancionar molt fortament al que no
compleixi
Tambe retirar amb prontitud las ocupacions no autoritzades
CALDRIA REGULAR TAMBE LA OCUPACIO A LLOFRIU
LAS BORERES A DAVAN DE ALGUNS ESTABLIMENTS NO ES POT PASSAR SENSE
BAIXAR A LA CARRETERA
CALDRIA TRANSPORTAR AQUESTA REGULACIO A TOT EL AMBIT URBA DE
PALAFRUGELL I NO SOLSAMENT A PLAÇA NOVA I LES PLATGES

19

20
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Calen millores urbanes i estètiques no només en el passeig, millorar la periodicitat en la
recollida d'escombraries...
Calen millores urbanes i fer respectar les ordenances.
Circulació patinets elèctrics, gran problema que s'hauria de regular ja.
Comerços amb paradetes fora el carrer que no paguen res i d'altres un fart de pagar. Fa falta
més control.
Com diu el meu marit
Ja ni ha prou de no poder passar per el carrer
Construir menys. Les platges de Tamariu, Calella i Llafranc no poden absorbir més gent en
l'actualitat ja falta espai per als residents. La senyalització sempre es positiva. Si es sanciona
que sigui amb avis previ.
Crec que abans de modificar res (i gastar moltíssims diners) sería molt millor invertir-los en llocs
que de veritat fan falta. Per exemple :cami de ronda de Tamariu i a la carretera d'anar-hi, molt
perillosa per a vianants i ciclistes sense espai mínim .
Crec que hi han activitats a la vía pública, moltes diàriament, sobre tot juliol i agosts en hores
punta, que ocupen molt espai i que no estan regulades.

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
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Al Calau i a la placa del Pot Bo nomes es per las cadires
Cal evitar-ho de totes totes
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Crec que s’hauria d’eliminar l’aparcament de barques a la sorra de la platja de Tamariu.
Els caiacs no ho veig malament, ocupen molt menys espai que les barques.
Amb el poc espai que tenim les persones, només ens falta que hi hagi barques aparcades per al
gaudi de dues dotzenes de families propietàries.
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Crec ques'hauria de fer mes cura de la neteja i servei de les platjas...facilitar els
accessos..procurar mes zones aparcaments.

33

Creo que debería dejarse las playas sin tantos establecimientos, ser más naturales, que la
gente pueda pasear con la familia a gusto y no de uno en uno por no poder pasar.
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Desgraciadament nomes las sancions tenen efecte
Si no tothom fa el que vol i envaeix el que es dels altres

35
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Diálogo de nuevo
Diferenciar les regulacions de les activitats de restauracio davant de les altres activitats de
lleure, mantenir els espais de petanca, club nautic i limitar els bars a la riera de Tamariu.
Quines i perque es donen algunes de les concesions que s otorguen a negocis que ocupen
espai a les platges? Com els Kayaks a Tamariu, cada anys s amplia mes i mes…Les sancions
per la bruticia del passeig de Tamariu i per aquells restaurants q serveixen menjar per a
emportar, i que es menja a la platja…!!
Donar-nos el plaer de gestionar nosaltres el mostre poble.
El camí de ronda Tamariu/ Aigua Xelida , em pregunto perquè una propietat privada(mansió)
priva el pas als caminants. Aquí si que cal intervenció.
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38
39

40

41
42
43

El regim sancionador no sembla efectiu donades les constants i repetides violacions
Els habitants de Tamariu som aquells que debem pendre decissions al respecte i no un
organisme que nomès vela pels seus interessos.

44

Em preocupa infinitament més la deixadesa en la que està esdevenint la nostra zona. Espai de
contenidors, carrers i boscos molt bruts. I el darrer estiu, la INSEGURETAT CIUTADANA i els
ROBATORIS als veïns.
Si reduïm la capacitat, reduïm l'atractiu d'oci a Tamariu. Crec que aquest fet, farà desplaçar
turistes (locals i estrangers) a altres platges de Palafrugell i encara es denigrarà més aquesta
zona.
En cas de ser necessari, reduir el nombre de llicències de venda ambulant al passeig de
Tamariu.
En cas de ser necessari, reduir el nombre de llicències de venda ambulant del passeig de
Tamariu
En cas d'estricte necessitat, propsaria reduir el nombre de llicències de venda ambulant del
passeig de Tamariu.
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El criteri pel qual es proposa fer de Llafranc, per exemple el Passeig Cypcella, un front marítim
sense cap típus de singularitat. Podría ser Lloret, Badalona,....de moment tot el que s ha fet ha
estat per matar el que era Llafranc.
Ara les terrasses i els tendalls.....vergonya.
El mesos de juliol i agost d'aparcar a la Riera i carrers adjacents sigui de pagament a mateix
preu/hora que a Palafrugell.
En cas necessari, reduir el nombre de licències de venda ambulant al Passeig de Tamariu.
El poble es dels seus ciutadans que hi viuen
No nomes dels establiments que duran nassa temps se han cregut els amos i señors

46
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Crec que s ha de mirar tot
Hi ha d haver un pas per tothom i també un espai per a tothom
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En cas necesari, reduir el nombre de licensies de venda ambulant al passeig de Tamariu
En cas necessari reduïr el nombre de llicències de venda ambulant al passeig de Tamariu
En cas necessari, reduir el nombre de llicencies de venda ambulant al Passeig de Tamariu
En cas necessari, reduir el nombre de llicències de venda ambulant al passeig de Tamariu
En cas necessari, reduir el nombre de llicències de venda ambulant al Passeig de Tamariu
En cas necessari, reduir el nombre de llicències de venda ambulant al Passeig de Tamariu
En cas necessari, reduir el nombre de llicencies de venda ambulant al Passeig de Tamariu.
En cas necessari, reduir el nombre de llicències de venda ambulant al Passeig de Tamariu.
En cas necessri, reduir l numero de licencies de venda ambulant a Tamariu
En cas necssari reduir el nombre de licencies de venda ambulant al Passeig de Tamariu
En caso necesario, reducir el número de licéncias de venta ambulante en el Paseo de Tamariu.
Reducir el número de visitantes diários cobrando por el aparcamiento en la Riera y calles
adyacentes al mismo precio/hora que en Palafrugell los meses de Julio y Agosto

60

En caso necesario, reducir el número de licencias de venta ambulante, músicos ambulantes,
etc, que son los que sistemáticamente colapsan el paseo, justo en los momentos en los que hay
más viandantes.
En Tamariu tenemos una situación insostenible por las noches de verano con grupos de
viandantes que alteran el descanso , usando la vía pública como propia a altas horas .
Despertando a niños y mayores , con sus gritos
Encara recordo quan es podien ballar sardanes a la plaça de llafranc
Fa anys que no es pot

61

62
63
64
65

LIDIA GONZALEZ (1 de _2 1)
Cap Govern Obert
Data signatura :18/10/2021 21:02:20
HASH:60C4C265920173119DB86C9326DBDE7AA32B45CE

66
67

Encas necessari reduir el nombre de llicències de venda ambulant al passeig de Tamariu
Està bé saber d'avantmà per l'ususari quins paràmetres té l'Ajuntament per otorgar o no
llicències.
Fa molt de temps que a la plaça de llafranc no es fan sardanes ni balls per que estan ocupats
totalment per taules
Fa molt lleig la gran quantitat de paradetes que hi ha al passeig. Sembla un mercadillo.
Hay que aprender de palamos yplatja de aro. Donde han cerrado hasta calles para poner
terrazas y dar vida. No como en Palafrugell que a las diez no hay nadie por la calle. Vivimos del
turismo

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
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En cas necesar, reducir el nombre de licencies de venta ambulant al passeig de Tamariu, el
mateix amb els musics que toquen al passeig.
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Hem de tenir present que cada 5/6 taules és 1 treballador més per local, que això vol dir una
familia més amb ingressos al poble. Tenint present que l'arquitecte contractat (no és de
l'ajuntament) és familiar d'un polític de Palafrugell, que la empresa que s'hauria d'adquirir el
material és familia del estimat Sergi Sabrià (Exalcalde de Palafrugell de Esquerra
Republicana).Sabem que les propostes municipals no són més que un pelotazo inmobiliari
digne de caixes B de partits polítics que s'emplenen la boca parlant de INDEPENDÈNCIA, quan
tenim treballadors a casa i empresaris afogats després de la crisis COVID-19 mentres els que
fan ordenances marquen paquet amb idees d'empobrir a la població Palafrugellenca i emplenarse les seves propies butxaques a través del impostos municipals.
Com ja he dit la proposta és fàcil, descentrlització de poder municipals i llibertat a les empreses
per embarcar els seus propis camins, deixant espai per ampliar terrasses, deixant 2,5m de pas
de vianants i la resta llibertat pels negocis i els emprenedors. Em sembla greu que pel criteri
d'un funcionari amb no més especialització que el lloc de treball decideixi segons el seu criteri el
color més maco pel negoci de la resta de persones (Uniforme per tots), No us recorda a
l'extrema dreta de diferents països? A mi si.

70
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Jo crec que hi han llocs on es poden fer millores que sí que són necessaries,com per exemple
millorar el camí de ronda,ja que especialment aquets està molt abandonat per part de
l'administrció.També s'hauria de recuperar els talls tallats per particulars que mai s'hauria
d'haver permés que s'ho apropiessin.
La carretera de Tamariu també és un perill per ciclistes i caminants.
I una altra cosa important és deixar de priortzar la construcció d'habitatges de segona residència
en comptes de invertir en la conservació dels nostres espais verds.
I per últim la millora de la recollida de les escombraries i de la neteja dels carrers de Tamariu ,ja
que molt sovint
fan fàstic.
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La proposta és fàcil:
-Menys impostos, evidentment un mínim de rebaixa d'un 85% per metre quadrat (Ja que es
paga més impostos que a Platja d'Aro, amb un rendiment ridicul comparat)
-Llibertat per l'expansió de terrasses, podent tripicant-les de cara a l'agost
- L'ajuntament no pot tenir vot en el mobiliari de les terrasses (Aquesta situació em recorda a
països com Corea del Nord, ens pasa a tots? Ja ho he dit no?)
- Activitats pagades per l'Ajuntament: recordem que estem al cor de la Costa Brava, i tenim un
90% menys d'activitats que nuclis com Begur, per exemple (On van els nostres impostos? Em
torno a preguntar). No entenc com anem de "sobrats" amb negocis tancant y no es fà res pel
poble
- Aquest ordenança hauria d'incloure un increment de la Seguretat Local, ja que la Policia Local
està desbordada als pics dels estius, menors delinquint per tota la costa, el centre, és a dir, a
qualsevol lloc y hora. No volem escoltar res de nacionalitats, no volem escoltar res de petits furts
i petits robatoris, si volsaltres no ho voleu escoltar, qui ho farà? No es paguen suficients
impostos?)
Hi ha activitats ambulants al passeig que tambe treuen espai las vianants i que no se si están
autoritzades.
Pel que fa al regim sancionador penso que si es vigiles durant les hores punta, potser els
establiments s’ho rumiarien una mica mes a l’hora de sobrepassar els limits
Ja ho he dit abans
Es el mateix
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M'agradaría recordar la bojeria d'impostos que es paguen, la pregunta és:
Els negocis han de pagar-vos el sou? o els impostos s'han de veure compensats en serveis?
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L’ iluminació del passeig de Francesc de Blanes. Les Torres de llum, auténtic i desgraciat
disseny, iluminen les cases i les omplen de contaminació lumínica i no donen llum al passeig. S’
haurien de cambiar per les mateixes del Passeig Gipsela.
Les escales de Garbi, que inicien el CAMI de RONDA, son MOLT PERILLOSES, perque son
d’esglao curt (jo calço un 40 i l’esglaó em va just), molt agresives i poc o mal iluminades, de nit
no es veuen els graons.
Recuperar la Plaça del Consistori, per tot tipos de actes culturales i populars com ha estat tota
la vida i no restaurants, cafeteríes, gelateries etc…planes de gent , crits, que no es por ni parlar.
La zona nova de carrera i descarrega del carrer Pere Pascuet. Catastrófica!,,
Impedeix l’entrada i sortida dels garatges (que están pagant gual), es perrillos a pels vianants
perque han d’ocupar la calçada o be anar tant ajústats a la pared que al sortir un vehicle del
garatge no se’ls veu i els pots atropellar.
Impedeixen el tránsit cuan es troben de front amb “la Julibia” o amb el transport de camions de
barques, o simplement cuan descarreguen que obligatoriament ho han de fer per la calçada,
dons per l’acera no hi ha lloc suficient. El soroll de les carretilles al descarregar des de primera
hora del mati, els claxons dels impaciens…en fi una pésima idea, mentre els dos carrers
laterals, molt mes cómodos per a tothom están buits i barrats! Quin desastre!
La platja , que durant tot l’estiu no ha passat MAI la máquina de neteja i aplánament de la sorra
i en aquestes moments hi ha uns bonys despres de les plujes que s’ha tornat perillosa pels
banyistes. Altares anys, cada mati pasaba una maquina i la platja feia goig. No s’enten perque
ja no es fa.
Les fons de neteja dels peus a la platja, funcionen malament des de el primer día i MAI no s’ha
arréglat i les plataformas blaves de plástic que es van Fer mal be amb la primera pluja, van
quedar maltmeses tot l’estiu amb el perill de fer-se mal. Per cert. Abans aquestes plataformas
d’entrada a la platja eren de fusta, molt mes resistent , no es vellugaba perque era mes pesant, i
no cremaba el peus dels nens. Ara al ser de plastic passa tot el contrari.
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L’incumpliment de l’accord pot deriva en sanció.
La gestió dels aparcaments , la gestió de les deixalles als containers hi ha gent que s’atura amb
els cotxes i hi deixa taules , cadires. Matalassos .. qualsevol cosa . Potser es podria habilitar un
whatsapp municipal per poder fer foto per enviar immediatament i penalitzar les persones
incíviques
La Llagosta es un restaurant que desmereix el paisatge urba
A mes a mes es dificil de poder passar a segons quines hores
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La venta ambulante de los sábados y domingos resulta vergonzosa. Cómo puede quererse
reducir la actividad de los establecimientos tradicionales y permanentes y permitir la ocupación
por una venta ambulante que en nada beneficia a los vecinos locales?

77

L'Ajuntament s'oblida que som municipis dedicats al turisme. Si hi ha menys plaçes turistiques
de que viurem??. On dinarà tota aquesta gent que vindrà a pssejar si ja ara tenim dificultats per
pider-ho fer. Valdria mes que es dediquessin a mantenir el poble net i.pulit. a una recollida diaria
de les escombreries... Preneu exemple de municipis que ens envolten que cada dia son mes
macus
Les penalitzacions i multes són desproporcionades en alguns casos.
Les sancions semblen no complir la funcio dissuassoria, donades les repetides violacions de la
normativa que observo cada dia de cada estiu.
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Ma dura.
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TOT PLEGAT…QUINA PENA EM FAS LLAFRANC !!!

82
83

Mentres més regulat estigui en conjunt més fàcil serà la gestió
Més a més del passeig Tamariu necessita millores urbanes, millorar la periodicitat i segurament
el sistema de recollida d'escombraries i fer respectar les ordenances relatives als horaris de
tancament d'algun bar i fer respectar el descans dels veïns

84
85

Més control als que és salten els seus límits de Terrassa. Ej. La vela, la blava, la Llagosta ......
Millorar el passeig de ronda de Tamariu al Far de Sant Sebastiá i de Tamariu al Paloell (
Tremadius)
Músics ambulants, la músicacque towuen sovint és de patxanga, fent que el.gaudi de l'entorn
sigui molt menor.
No
No donar llicències de venda ambulant al passeig ja que aquestes paradetes ocupen molt i no
compleixen les normes de sanitat. Tampoc em sembla oportú donar llicències a músics
ambulants
No hauriem de demanar permís anual.
Ens heu sancionat en temps de pandemia per posar taules de mes. Altres ajuntaments han fet
tot el contrari han deixat posar moltes mes taules.

86
87
88

89

90

No podem anar a les zones peatonals oferides als vianants si no tenim on aparcar. Falten
moltíssimes places d'aparcament a tot el municipi.
A més també es important recordar que els negocis de les zones peatonals han d'abastir-se de
productes i cada cop es dificulta mes la qüestió de les descàrregues.

91
92

No reduir espais de negoci implantat per deixar-lo a la venda ambulant.
No se haurien de permetre espectacles denigrants com els que es produeixen al hotel Llafranc a
la nit
Es vergonyos i sexista
Se hauria de prohibir i sancionar molt fortament als seus promotors
No son justes. Ara hi ha 5 locals i no 6 o 8
Palafrugell és més que les zones apuntades. Mobilitat: regular bibicicletes i sobre tot patinets o
altres medis de circulació personal: protecció dels usuaris, assegurances, limitació d'espais i
carrils obligats de circulació. Proteccio dels peatons

93
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99

Palafrugell i les seves cales tenen dues realitats ben diferents di mutant temporada turística i
fora d’ella. Un sistema flexible segons necessitats o dinamització seria molt mes útil que no una
ordenança rígida que no respon a les necessitats reals de cada epoca de lany. Es mes sembla
que perjudiqui molt mes que no pas facilitar la vida sobretot dels vilatans.

Per ser just per tothom
perque aixo ho crec
Posar un regidor més competent
Quan la gent esta acostumbrada a fer el que vol nomes se aconsegueix que respectin a base de
sancions fortes
100 Que a todos se les trate por igual
101 Que les sancions siguin rapides, publiques i efectives
102 Que no es puguin aparcar tampoc bicicletes dons son electriques i cada dia mes grans.
Semblen motos.
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Me agradaria que arribes un dia en el fosin els pobles del voltan els que se enmirallesin amb
Palafrugell i no al reves com passa ara que tothom va a Palamos i Platja de aro
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119 S’hauria de regular millor l’aparcament de certes vies els mesos d’estiu. Tot i que hi hagin certs
carrers nomes destinata a veins, aparca molt extranger a cualsevol lloc sense sancions visibles.
L’exemple que poso es del carrer Aigua Xelida.
Pujar a casa sembla una carrera d’obstacles.
120 Se hauria de protegir las entrades a las propietats particulars i que no estiguin ocupades per
taules
121 Sensa comentaris
122 S'ha de regular per exemple el tema dels camins de ronda, estan deixats i gairebé sense
inversió. S'ha de solucionar el tema del pàrquing a Tamariu. El sistema de recollida
d'escombraries deixa molt que desitjar i ja per últim la novetat d'aquest any, deixar fer obres
majors a partir del 01 de setembre, quant sempre s'havien prohibit del 15 de juny al 15 de
setembre. Aquest regulació perjudica moltíssim al sector del turisme, però sembla que
l'ajuntament te interessos en el sector de la construcció. Les multes per imcompliment d'aquesta
normativa son ridícules, els constructor prefereixen pagar les multes i seguir treballant abans
que parar.
123 s'hauria de reduir la ocupació de la calçada per parades de venda més o menys ambulant
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104 Reducir el numero de licencias que se dan a los vendedores ambulantes, prohibir que los
cantantes enchufen sus altavoces a toda potencia, en Tamariu sufrimos a un pésimo cantante
argentino que enchufa sus altavoces a plena potencia, es una tortura para todos.
Y muy importante: La calle de entrada en Tamariu necesita urgentemente más badems
disuasorios para que los coches no puedan tomar velocidad, es peligrosisimo como bajan
algunos coches, Tamariu está olvidado en tema de seguridad por el Ajuntament, cosa que no
pasa con Llafranch y Calella
105 Reduir el nombre de llicències de venda ambulant a Tamariu
106 reduir el nombre de llicències de venda ambulant al passeig de Tamariu
107 Reduïr el nombre de llicències de venda ambulant o altres activitats musicals al passeig
108 Reduir el número de llicencies de venda ambulant al paseig
109 Reduïr la gran quantitat de paradetes de venda ambulant que hi ha enmig del passeig.
110 reduir les llicències de venda ambulant
111 Reduir les llicències de venda ambulant
112 Reduir venda ambulant
113 Reduir venda ambulant al passeig
114 Reduït les paradetes que ocupen el passeig
115 Règim d'atorgament anual i revisable en funció de la temporada anterior del sector si s'ha vist
perjudicada com en els darrers dos anys per motius de força major. El règim sancionador ha de
ser més flexible en temporada alta mentre tinguem una temporalitat tan marcada en el
calendari.
116 Regular el regim de venda ambulant
117 Retirar la llicència als establiments que facin incompliments greus d'ocupació de la via pública.
118 Revisar el tema de la recullida d'escombraries:
Les condicions d'higiene d'una de les víes principals, el carrer Foraió és lamentable.
Brutícia fastigosa i permanent, sobretot al costat de les 2 papereres existents i prop dels locals.
Abans de l'última reforma era un carrer ón s'hi podia caminar descalç. Avui dia, és impensable.
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103 Quina pena de imatge que donem al exterior
Un poble mort
A veure si surt be i ho canviem a poc a poc
Massa temps de desidia

124 Si cal reduir el nombre de llicències de venda ambulant al Passeig de Tamariu
125 Si es fa una ordenança s, ha de complir, el relaxament general no és bo pel vianant que es el
que paga les conseqüències..
126 Si has respost sí en alguna de les opcions anteriors, podries dir-nos per què?
127 Si no es posen sancions mes dures i sobretot mes eficients no ho aconseguireu
Els bars fan el que volen i ningu els posa fre
128 Si realment el Ajuntament vol fer lloc al Passeig de Tamariu, podeu reduir el espai que
reserveu per la venda ambulant i sobretot als musics que ens empipen i no ens deixen viure en
pau.
129 Si s'arriba a un consens ser fidels a la legislacio.
130 Si volem el poble maco cal fer ho a per tot
No solsament a placa nova i platges
Caldria que a palafrugell se ens conegues per la seva imatge
131
132
133
134

Supervisó d’atorgament i règim sancionador més dur i amb mes ventall de posibilitats
Tamariu hauria de tenir la seca propia alcaldia. Sempre ens han deixat de banda.
Tamariu independent
Tamariu necessita millores urbanes no només en el passeig, millorar el sistema i periodicitat de
la recollida d'escombraries i fer respectar les ordenances en els horaris de tancament d'algun
bar i exigir que es respecti el descans dels veïns.
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139 Volem poder passejar sense tenir que demanar permis
Aquest estiu ha sigut molt desagradable intentar passar per dins las voltes de Calella
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135 tema escombraries no està resolt a l'estiu. Si a la resta de l'any
136 Tendriais que procurar que haya mas plazas de parking y mantener lis pueblos limpios . Hay
una aglomeracion de contenedores que da asco pasar por el lado. Mayor recogida de basura. Y
mas limpieza.
137 Tornar a aparcar cotxes i motos davant de mar
138 Voldria poder passejar sense entrebancs
A la meva edat i amb basto o caminador no puc anar a segons quins llocs per que el pas esta
ocupat amb taules i cadires molt sovint sense ningu assegut

A Tamariu el turisme ve a buscar el que ha trobat sempre, i sempre ha trobat ambient al
Passeig, amb terrasses, i poder menjar al mes aprop del mar , no els hi ho podem treure si
volem que segueixin vinguin. No busquen modernitat, busquen espais nets i tranquil·litat.

2

Las voltes de Calella estan ocupades per taules de tal forma que es molt difícil de passar
Amb la proposta que feu no es solucionarà res
A veure si ho canvieu per millor

3

1-Al passeig es veu afectat a cada llevantada, aixo es el q ens ha de preocupar, quin es el cost
de refer-ho? Potser caldria revisar el seu diseny…2- mantenir la neteja al poble, millorar la
gestio d escombraries dels establiments i les molesties associades. 3-Al passeig de Tamariu
com a la platja no hi haurien de passejar les mascotes, afegim molesties i es una questió de
salud publica
A part del front de mar s, ha de regular tot el poble, no pot ser que terrasses a segones línia
siguin sobre la voravia i el vianant, que hi té dret, hagi de baixar per estar ocupada.
A Tamariu hi ha moltes altres coses que estan mal resoltes al meu parer: el tris, gris i brut
aspecte de l'ACTUAL RIERA (res a veure amb la que era abans d'encimentar-la), l'enllumenat
del passeig (substituint les antigues faroles marineres per unes de ciutat), les papereres del
passeig (semblen les d'un pati escola) i la insuficient recollida de brossa durant l'estiu.

4
5

6
7

Agrair aquestes iniciatives d’interes per la millora dels espais i bon civisme a la vila .
Això no és un parc d’atraccions, ni tampoc hi ha una sola identitat, cada un dels elements que
sorgeixen en aquestes poblacions tenen un caracter i una identitat pròpia. Sempre i quan no
es vulneri l’escència, és un escàndol que es vulgui imposar un sol “color” a criteri de.. qui? El
que fa bonic un poble es el conjunt de caracters i no la uniformitat aburrida d’un sol estil.

8

Ajudeudeu al petit comerç que tant pateix amb el COVID, no l´esfonseu encara és.
Tot el temps i esforç llençat a la brossa en aquest tema serà tet de temps i esforç per ajudar
sectors que ho pasan malament.
Aquesta consulta es fà amb fona fe i per aixó fà patir, i molt, veure com es defineixen les
prioritats i l´esforç de treball.

9

Algunes coses que demana no estic al día.ho sento i aleshores no se si faria alguna
variación.per respondre qualitivament be aquest questionari cal saber mes coses en l ámbit de
la poblacio.
Anims i no defalliu
Me agrada que se defensi al ciutada devan de las ocupacions dels bars
Hi ha de haber espai per tothom

10

11
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13
14
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Cal diàleg i no imposició.
Si aquesta consulta és vinculant, cal escoltar els veïns. No sembrar l autoritarisme i la por
CAL POSAR ORDRE ALS CARRERS DEL POBLE
VOLEM PASSEJAR SENSE QUE CALGUI POSAR SEMAFORS ALS VIANANTS PER
PODER PASAR A SEGONS QUINS LLOCS
Cal protegir la poca oferta d´oci que tenim a Tamariu
Caldria diferenciar les condicions econòmiques de pagament segons les consideracions de
negoci o us privat sense lucre de la via pública.
Caldria revisar el tema velocitat dels cotxes al carrer la perica ja que la gent baixa a unes
velocitat molt altea I algún día hi haurà un accident
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9. Vols afegir algun altre comentari?

Cambi de govern
Com he dit som un poble Turístic agradi o no i moltíssimes famílies depenen que el turisme
funcioni bé i la temporada s'allargui el màxim possible, però sembla que no es el pensament
de l'actual consistori.

18

Crec que aquesta proposta esta fora de lloc i mes avui dia tal i com van les coses. Voleu
fomentar mes turisme pero esteu enfonsant molts negocis i finalment la meitat hauran de
tancar com els seguiu apretant. Els vianants tenen lloc de sobra i els toldos i tancats estan
molt bé tal i com estan, es agradable poder diferenciar el lloc on vas a dinar o sopar i no
equivocar-te...
Crec que cal diferenciar en l´ocupació de la vía pública els negocis de restauració i els
particulars en el moment de calcular les taxes ja que no es el mateix, fer negoci o no.
Crec que el Ajuntament vol començar la casa per la taulada al menys en el cas de Tamariu
que es el que conec. El primer es resoldre el tema de la BRUTÍCIA (Tamariu està brut) i sobre
tot el de la SEGURETAT!!. Venen grups de joves d'origen magrebí des de Palafrugell que es
dediquen a robar sistemàticament no ja a les nits si no a plena llum del dia. Aquest estiu hem
tingut que canviar el pany perquè a un dels meus nets a la tarda li varen robar les claus de
casa que tenia a la sorra a dintre la motxilla entre les 7 i les 9 de la tarda mentre jugava a volei
(aquest fet de robatori de claus he pogut constatar per la propia guardia urbana que ha sigut
bastant comú a Tamariu aquest estiu) i al marge daixò, els hi han robat als meus dos nets
unes wambes de marca i una gorra i en contacte amb pares i avis d'altres nens i nenes he
pogut constatar que s'han trobat en situacions similars incloent robatori de mòbils. FA 55
ANYS QUE ESTIUEJO en aquesta bonica Cala i sincerament AQUEST NO ES EL MEU
TAMARIU.
Senyors del Ajuntament preocupen-si primer de resoldre aquests problemes que es el que
REALMENT ens preocupa als residents, tant els qui hi viuen tot el any com els que hi passem
el estiu i no el fet de que hi puguin haver més o menys taules a les terrasses del Passeig.

20
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Crec que les lleis i les reformes es fan moltes vegades des D un despatx
No és parla amb la gent del carrer
Crec que s'han de definir usos i mobiliari públic de la via pública en funció també de l'ocupació
de la via pública.
Creo que lo he puesto todo en el apartado anterior
Cuideu mes a Tamariu.
Deixar que la gente visqui amb Llivertat y feina
Deixeu a la gent tranquila
Deixeu de carregar-vos el major sustent economic del municipi perque sembla que viviu en un
mon a part de la poblacio local
Deixeu de molestar als que cran treball i mantenen el nostre municipi
Deixeu-nos en pau.
Des de un despatx és molt fàcil canviar totes les coses, sobre el paper no costa gens. Primer
s'hauria d'escoltar tots els afectats i tenir el seu concens per tirar-ho endavant.
Desitjo que no desapareixin ni es reduexin les terrasses del passeig de Tamariu, perdria tota la
gràcia que té el lloc i es el que dóna vida a Tamariu.
Després del que van fer amb la muntanya que va a Aiguadolç, no crec amb el seu gust
estetic, i les seves normes. No tenen ni idea i segur que ho destrossaran tot. Quan una cosa
funciona o te un "sabor" millor no tocar res. Quan vdes si fican, em fan PÀNIC.
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17

El ayuntamiento deberia velar mucho mas por la limpieza, calles sucias de pipis y manchas en
el suelo, no pasan a rregar ni un solo dia en todo el verano, olores del alcantarillado, basuras
sin recoger, tanto en invierno como en verano.
Falta de arena en la playa, etc.
Creo que antes de plantear la uniformidad visual del paseo, se deberia empezar por solucionar
los problemas graves que he expuesto.
El ayuntamiento deberia invertir mas en Tamariu con nuestros impuestos, no hacer gastar a
los particulares su dinero tal como recoge su propuesta.

34
35
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El caliu dels pobles mariners es conservarlos com son
El poble es de la gent i no dels negocis.
El principal atractiu que té Tamariu, és que ha "suportat" molt bé el pas dels anys, i els que fa
dècades que hi venim, ens agrada veure que segueix mantenint la seva essència de sempre
Els camins de ronda haurien de millorar, per exemple Tamariu/ cala Pedrosa. A l'estiu son molt
transitats, amb perill de caigudes i accidents, aquí cal intervenció municipal.
Cada vegada hi passeja més gent.

37

Els ciutadans de Palafrugell volem gaudir del espai i del paisatge sense entrebancs
Plaça Nova .- Ultimament millor pero fa un temps no es podia ni passar
Carrer Cavallers .- Ara amb la retirada del Pinguins millor ,pero al Gretel hi ha dies que no es
pot passar ( literalment )
A Calella .- millor ni parlar.ne , Nomes cal veure el espectacle penos de aquesta setmana
santa que se ha anat repetint al estiu
Llafranc .- Francesc de Blanes .- La Llagosta no deixa ni tan sols pasar dos persones de costat
Passeig Cipsela .- Has de baixar a la carretera si surts de casa i vols anar cap al
Promontori
Promontori .- Plaça exclusiva per els establiments - Lleig i poc endreçat per la
diversitat de toldos i
andromines varies ( els ciutadans a segon terme )
Tamariu .- El club Nautic amb exclusivitat de espai per els seus socis - no serveixen
als que no ho son
Redondo-Dofi-Palanqui - Imposibilitat de passejar cap a aigua dolça
sense fer una gimcama
VOLEM GAUDIR DEL ESPAI PUBLIC SENSE ENTREBANCS

39

Els contenidors de les escombraries es recullen amb poca freqüència a l'estiu i els contenidors
estan sempre plens i oberts.Aixó ocasiona l'existència de moltes rates que afecta la salubritat
de la vila.Paguem massas impostos per aquest concepte per a una gestió tan deficient.

40

Els establiments del passeig de Tamariu, juntament amb un estudi d’arquitectura de
Palafrugell, demostren amb una solució alternativa que es poden complir perfectament els
objectius del pla respectant els interessos de tothom. (Projecte: https://bit.ly/3BQn8rd)

41

Em sembla que hi ha masses poques ajudes als bars i restaurants de la zona, massa restriccio
i aixo no afavoreix a l economia
En l'actualitat, i caldrà molts anys per tal de canviar-ho, si es que es pot canviar, el 75% de
l'ocupació a Palafrugell és del sector serveis. Majoritàriament comerç, restauració, ... Cal molta
més empatia amb el sector. Molta més. I més en les circumstàncies econòmiques actuals.
Volem generar ocupació o volem destruir-ne?
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45
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Esperi que sigueu valents i ho porteu a terme i que no quedi com sempre en promeses i prou
Espero que busqueu un bon assesor en el sector de turisme i restauració que us faci entendre
que Palafrugell
depenem molt d'aquests 2 mesos i hem de poder cobrir la gran demanda que té aquesta zona
, sobretot en el sector de l'hostelería, ja que de llicències d'obres de segones residències, no
en falten...

47
48
49

Espero que se arregli fent un canvi molt fort
Està molt bé que feu una enquesta tot i que dubto que els resultats us facin canviar de criteri
Estaria bé una bona repassada de paviments respectant homogeneïtat
Cura de la jardineria publica i neteja de boscos propers per evitar incendis
Aparcament dissuasoris amb llançaderes per acompanyar a les persones a la platja per evitar
col·lapses en els mesos de més activitat

50

Estem sortin d'una pandemia i els mes tocats som la hosteleria i tots els que ens vsn al
darrera. Carn .peix .fruita .licor .neteja.etc i a vosaltres nomes us interessa l'ocupacio de la via
publica???
Perque a Llafranc els particulars poden fer ocupacio de la via publica?? Pagan??o nomes
pagan els hostelers? .on ira a treballar tota aquest gent que sobrarà perque tidrem menys
negoci??. Mantindreu els mateixos impostos com per la pandemia tot i estar tancats?? Voleu
arruinar a la gent
Estic molt de acord amb la meva dona
Se ha de ser mes efectiu i no deixar que els bars facin el que vulguin
EXCELENT IDEA

51
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Fa falta més sancions al mal aparcament a l'estiu. Aquest estiu no s'ha vist ni una grua! Massa
impunitat. Això repercuteix al comerç, al vianant i al veí. Molts i molts cotxes contra direcció
(Calella) i no passa res...

54
55

Gracies si ho aconseguiu
Gràcies!!!
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44

Es evident que Tamariu reb mes gent de la que pot absorvir, especialment durant el mes
d’agost. Per això, jo establiria una política de relaxació en els mesos mes baixos d’aforament
(entre gener i mijants de juliol, de setembre a desembre) i una de pressió entre el 15 de juliol i
el 30 d’agost: preus mes alts d’aparcament, però aparcament mes econòmic per residents i
propietaris de vivendes
es molt difícil legislar quan cada establiment te une circunstancies especials.
i encara mes quan es pretent trovar una nova estrategia.
Existeixen exemples en altres llocs i funcionen. NO PRETENGUEM IMPOSAR NOVETATS.
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Hem de tenir present que cada 5/6 taules és 1 treballador més per local, que això vol dir una
familia més amb ingressos al poble. Tenint present que l'arquitecte contractat (no és de
l'ajuntament) és familiar d'un polític de Palafrugell, que la empresa que s'hauria d'adquirir el
material és familia del estimat Sergi Sabrià (Exalcalde de Palafrugell de Esquerra
Republicana).Sabem que les propostes municipals no són més que un pelotazo inmobiliari
digne de caixes B de partits polítics que s'emplenen la boca parlant de INDEPENDÈNCIA,
quan tenim treballadors a casa i empresaris afogats després de la crisis COVID-19 mentres els
que fan ordenances marquen paquet amb idees d'empobrir a la població Palafrugellenca i
emplenar-se les seves propies butxaques a través del impostos municipals.
Com ja he dit la proposta és fàcil, descentrlització de poder municipals i llibertat a les
empreses per embarcar els seus propis camins, deixant espai per ampliar terrasses, deixant
2,5m de pas de vianants i la resta llibertat pels negocis i els emprenedors. Em sembla greu
que pel criteri d'un funcionari amb no més especialització que el lloc de treball decideixi segons
el seu criteri el color més maco pel negoci de la resta de persones (Uniforme per tots), No us
recorda a l'extrema dreta de diferents països? A mi si.
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Hem pasat de tenir les terrases a la platja a no poder tenir ni taules al passeig. Haurieu de
viatjar una mica mes per veure que si seguim així ens carregarem la costa brava amb tantes
normes i prohibicions.
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Hi ha carrers de Tamariu que s’han d’asfaltar amb urgencia. Com per exemple, el Carrer
d’Aigua Xelida. Es tot un perill pasar-hi en moto o inclus en cotxe.
Hi ha coses més importants de les que preocupar-se que afecten a l'estètica del nostre
municipi com per exemple la recollida d'escombraries. Que està el poble fet una porqueria.
Hi han coses mes importants a fer, com Per ejempla millorar la recullida de escombraries a
Tamariu
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La proposta és fàcil:
-Menys impostos, evidentment un mínim de rebaixa d'un 85% per metre quadrat (Ja que es
paga més impostos que a Platja d'Aro, amb un rendiment ridicul comparat)
-Llibertat per l'expansió de terrasses, podent tripicant-les de cara a l'agost
- L'ajuntament no pot tenir vot en el mobiliari de les terrasses (Aquesta situació em recorda a
països com Corea del Nord, ens pasa a tots? Ja ho he dit no?)
- Activitats pagades per l'Ajuntament: recordem que estem al cor de la Costa Brava, i tenim un
90% menys d'activitats que nuclis com Begur, per exemple (On van els nostres impostos? Em
torno a preguntar). No entenc com anem de "sobrats" amb negocis tancant y no es fà res pel
poble
- Aquest ordenança hauria d'incloure un increment de la Seguretat Local, ja que la Policia
Local està desbordada als pics dels estius, menors delinquint per tota la costa, el centre, és a
dir, a qualsevol lloc y hora. No volem escoltar res de nacionalitats, no volem escoltar res de
petits furts i petits robatoris, si volsaltres no ho voleu escoltar, qui ho farà? No es paguen
suficients impostos?)
Hem estat convivint tothom amb armonía fins ara, no se ha que be el fet de voler trastocar lo
que ha funcionat be fins ara i crear mala maror, el cami de ronda de sigia xelida a Tamariu
está tallat per uns pocs metres auxo si que es importante ja que Hi ha moltisima Gent que ho
reclama i ningún ens fa cas es urgent que es faci

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe Govern Obert

M'agradaría recordar la bojeria d'impostos que es paguen, la pregunta és:
Els negocis han de pagar-vos el sou? o els impostos s'han de veure compensats en serveis?
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Hola me llamo Lorena y llevo trabajando 5 años en Llafranc y tengo varias objeciones, en 1
lugar el Ajuntamiento debería dejar las terrazas tal y como están y NO reducir NADA, vivimos
del turismo y aparte que pasen, también quieren comer y beber, sentarse y descansar, si se
reduce la terrazas aparte de tener menos clientela se reducida también el personal de la
restauración, abran menos puestos de trabajo,por eso digo NO a la reducción de terrazas.
En 2 lugar el parking debería ser gratuito para el turismo facilitarles el poder aparcar bien y sin
clavarles el dineral en parking.
Y en 3 lugar a los trabajadores de llafranc se les debería habilitar un parking exclusivo en
épocas de más afluidez de tráfico como en temporadas de verano, también gratuito,se ha
reducido mucho parking, es en esto que se debería de mirar y hacer algo al respecto, y no la
reducción de terrazas,ayudar más al comercio y la restauración,no ser tan extrictos si se ha
pasado las mesas del límite,no poner sanción por eso, un poco más de apoyo, creo que ha
sido muy difícil estos dos años como para ponerlo más.
Muchas gracias.
Lorena.
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I a llofriu que ens bombin
Molta regulacio a las platges pero a llofriu no es pot passar per la acera plena de taules mal
posades
Insistir en el consens amb el sector afectat per evitar mals majors com la reducció de personal
per culpa de la limitació de l'espai de terrasses.
Ja era hora de que es poses ordre al desgavell actual que impedeix el poder passejar de forma
amable en alguns puns del territori degut a la ocupacio dels bars i restaurants
Ja ni ha prou. Tot l'any atrotinats, i per tres setmanes que podem passar al nostre poble tant
sols penseu en la millor forma de fer-nos la punyenta, de limitar els nostres moviments i la
nostra llibertat. S'això es diu feixisme.
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La neteja a Tamariu deixa molt que desitjar
La política actual d’Urbanisme al municipi en general sembla feta per perjudicar i dificultar
tràmits, negoci i benestar en general que no pas per millorar res.
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Hola , mi nombre es Diego Cuadrado y soy propietario de la fruteria que se encuentra en el
carrer de Francés de Blanes de Llafranc.
Coincido con la idea del Ayuntamiento en mejorar y establecer algún tipo de estetica uniforme
o de calidad y calidez a las terrazas.
Me gustaría explicarles mi experiencia y necesidades ya que llevó 14 años en esta calle.
- Si se permite colocar un techo para cubrir del Sol y la lluvia , tendría que ser fijo para que sea
resistente al viento ,(los toldo plegables no soportan las rachas de viento) de esta manera
también se pueden colocar toldos laterales para que los días de mal clima, se pueda seguir
trabajando con normalidad.
En nuestro caso hemos colocado una tarima para nivelar la pendiente de la calle de esta
manera nos permite tener mayor amplitud y mejor acceso al local (se puede acceder con silla
de ruedas, carritos de bebe, carritos de la compra, etc) .
Estoy a vuestra disposición para colaborar en todo aquello que necesiten.
Att. Diego Cuadrado
Tel. 645 88 20 57
Fruteria Terra, Llafranc.
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La unificacio d'imatge fera que deixem d'esser singulars..crec que hi hauria d'haberhi uns
criteris de bon gust en quand a colors cadires mobiliari plantes ..pero mai intentar fer una
façana litoral unificada ..em sembla una autentica bojeria. La maquinista a Barcelona ..no a les
nostres cales..
Les terrasses, amb mobiliari adequat, donen qualitat i vida a l'espai públic. No crec que calgui
reduir-les, més aviat donar facilitats en llocs on no n'hi ha.
Me parece indignante el ayuntamiento de palafrugell. Lo unico que quieren es acabar con el
turismo y dejar a muchas familias sin trabajo.
Millar la neteja general de la cala
Necessitem que el poble i els començos tinguin una identitat pròpia i no que tots siguin iguals,
on es vist això?
Neteja de la via publica es molt deficient
No crec que ara sigui el moment de mesures restrictives per a la restauració, millor esperar a
que es recuperin d'aquests dos últims anys
No entenc molt bé perqué l'Ajuntament vol fer una cosa així, només aconseguirà enfonsar a
les families que depenen de la temporada.
No os estais preocupando de las necesidades del cuidadano sino de vuestro unico objetivo.
Joder al.projimo. fijaos en Begur que esta dejando un pueblo que os pasa la mano por la cara.
Mucho mas pequeño pero precioso . Con una cantidad de negocio fantastica y de mucha
calidad. Mirad por vuestros comerciantes y dejad de miraros el ombligo
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No s entén la proposta del ajuntament. No es gens clara
No toqueu el passeig. Ni les terraçes que donen treball.
Penso que recuperar l'espígol del passeig de Llafranc seria recuperar uns dels trets
característics de paisatge mediterrani que oferia Llafranc. El romaní no creix bé en tot els
parterres del passeig, els gossos i els nens ho trepitgen. Si es posessin plantes més altes
potser s'evitaria.
Potser caldria pensar més en el que vol i necessita el ciutadà.
Quan quelcom funciona que no es toqui. L'actual regulació es típica de Tamariu des de
sempra (fa 40 anys que hi vinc). Els criteris estètics i edificatoris (tan mediterranis) sovint ens
ofegan. Per qué aquest afany permanent de fer d'obres continuament?
Que cuidéis más otros aspectos, como basuras, limpieza de las calles , arreglar los muros
caídos hace casi día años y ayudar al comercio y generar empleo no destrozarlo con vuestras
tonterías
Que es solucioni el problema mes greu a Tamariu, que es la recollida d’escombraries
Que no inventin i tampoc crec b aquesta enquesta tan poc transparent.
Que s’escolti als veïns, que son els que coneixen els problemes de prop i els hi facin cas. Tot
sería millór. No es de Ana CAP disbarat si no millones de convivencia
Molt agrïda per aquestes consulta, espero que tingui efectes possitius per a tothom, ja que les
queixes directes al seu Consistori no han servit MAI de res.
Salutacions
Que solo dejaría un o dos bares o restaurantes en cada playa , no más, y menos otros
negocios que no sean de este tipo. Si hay un hotel, respetaría el restaurante y bar del hotel
pero nada más!
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La taxa d'ocupació de l'espai públic hauria de ser diferent segons sigui negoci (activitat
lucrativa) o privat (sense lucre de la via pública).
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refer de manera idèntica (pedres i terracota) el parapet del front marítim es va esfondrar l'any
passat
Moltes gràcies
Regular l'espai d'aparcament per els propietaris de cases i apartaments de Tamariu (tipus
zona verda)
Revisar les concesions dels KAYAKS, augmentar la neteja i no permetre passejar gossos al
passeig
S'hauria de limitar (prohibir) l'actuació de cantants a la vorera als que porten equip
d'amplificació, quan actuen és impossible mantenir una conversa amb la persona que tens a la
mateixa taula.
S'hauria de vetllar per la imatge del poble. Carrers molt bruts; vehicles que no respecten
normes ( patinets, ciclistes, cotxes), ús dels contenedors de recollida d'escombraries,
ordenança sobre sorolls, contaminació llumínica (espais sobre il.luminats que propicien soroll i
deixalles). Hi ha sancions per això però, com ja he dit, són paper mullat. Un poble cada vegada
més brut i més trist.
SI EL QUE ES VOL ÉS QUE PALAFRUGELL DEIXI ENRERE EL MODEL DE POBLE QUE
BASA LA SEVA ECONOMIA EN EL TURISME, FEM-HO. PERÒ FEM-HO A FUTUR I DE
FORMA ORDENADA. ARA PER ARA EL TURISME I EL SECTOR SERVEIS SON LA
MAJORIA DELS LLOCS DE FEINA I DE MOVIMENT ECONÒMIC. NO ES TOCA EL QUE
DONA DE MENJAR A LA GENT. MALA IDEA. MOLT MALA IDEA.
Si la manca de neteja. Que treguin les llums del passeig i recuperem les anteriors amb mes
caliu i autenticitat del poble.
Si no ens espavilem, aqui ja no ve ningu que no siguin aquests fantasmes de Barcelona.
Torneu-nos les platges i elimineu els camps de boies. Jo he viscut tota la vida a Llafranc i ara
me’n vaig. No ho puc veure. Quina pena de Llafranc que heu fet. Almenys, deixeu posar taules
i cadires fins a sobre la sorra i que la gent es pugui guanyar la vida, que al final, son els que us
paguen els impostos i donen la imatge del poble i feina a molta gent. Penseu-hi!
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Si us plau tingueu en compte el criteri dels ciutadans
Si us plau, no inventem. Esta tot molt decantat i fitrat.
Merci
Si, la recollida de deixalles es inexistent a l'estiu. Considero que a Tamariu els mesos de juliol i
agost i hauria de haver presencia policial de 21.00h a 7.00h
Si, l'atenció que te l'ajuntamaent a Tamariu es molt deficient.
Sisplau deixeu les nostres platges tal com estàn, que és el seu atractiu. Potser el que
necessitem no és un rentat de cara sinó quelcom més profund. A Calella cada any surt merda
directe a la platja de Calau, això és degut al que les tuberies fa anys que no donen més de sí i
bon i coneixent el problema, és segueixen donant llicències d'obra per més apartaments i
cases. Potser seria bo modernitzar tot el clavegueram. I crec que Llafranc està igual.
Això sí és necessari, que la persona que vingui a gaudir del nostre entorn no tingui que
aguantar la merda i la pudor.
SOU UN REGIM INQUISSITORIAL . NO POSEU IMPOSSAR AQUESTES LIMITACIONS A
NEGOÇIS CONSOLIDATS.
NO PODEU LIMITAR L'ESPAI I FER INVERTIR TANS DINERS ALS ESTABLIMENT QUE
APORTAN LA RIQUESA A TOTS EL VEÏNS DE PALAFRUGELL
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Salutacions
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Tot el que es faci per millorar el espai public es molt benvingut
Treieu les pilones, si us plau!! Lo de la rotonda de la benzinera BP és inadmisible!!
Un agraiment al gobern que promou aquesta iniciativa de millora
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Un vot de confiança al equip de govern i en especial al seu regidor de la via publica que rep els
insults de un grup de empresaris de la restauracio que veuen que se els acaba el xollo
UNA MOLT BONA INICIATIVA PER PART DEL AJUNTAMENT
ESPERO QUE HO POSIN A LA PRACTICA AVIAT I NO SIGUI FER VOLAR COLOMS
Una regulació uniforme de tancaments i parts externes dels locals em sembla negativa. No
volem que les cales semblin una mena de parc temàtic.
Us esteu equivocant fent aquesta proposta, molts patiran les conseqüències..
Van a destrozar la esencia de la plaza. Se van a cargar los negocios. Muchas familias se van a
quedar sin comer por culpa del ayuntamiento. Deberían de tener dos dedos de frente y darse
cuenta de la locura que quieren cometer. Es inviable todo esto. Me niego rotundamente al
cambio de terrazas.
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Venda ambulant
Visca Tamariu
Voldria comentar lo de l'unificació de colors,mobiliari...em sembla una "pijada progre" d'algun
il·luminat/a que vol que tot sigui com el menjador de casa seva.
Els nostres pobles tenen les seves peculiaritats i per això són unics i per això ens agraden.
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Voldria poder passejar per el poble sense entrebancs
I no nomes per els llocs de aquesta ordenança
Tot el poble

Codi per a validació :7XYRF-0OZRA-89AUK
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 46/46.

Tamariu faltan más container de basuras que la carretera de la perica.
Tamariu te el seu encant particular tal com esta ara. Si que hi ha moments que no es pot
passar pel passeig, pero penso que aixo amb una mica mes de vigilancia es pot arreglar. No
crec que calgui que els establiments hagan de fer una despesa per ser tot igual i uniforme, i
menys despres de dues temporades agafades pels pèls.
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