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SEGURETAT
Posarem en marxa un pla pilot de vigilància municipal mitjançant un procés participatiu i adoptarem mesures per prevenir
l’incivisme i per augmentar la seguretat vial.
OBJECTIU GENERAL 1: IMPLEMENTAR MESURES PER AUGMENTAR EL CIVISME AL MUNICIPI
Objectiu específic 1.A: Engegar un pla pilot de creació d’un servei de vigilància municipal
Actuacions concretes:
a) Redactar les bases del concurs públic per a la creació del cos
b) Posar en marxa un procés participatiu per decidir les característiques i el model del servei de vigilància (perfils, horaris, reglament...) i de l’ordenança
de circulació associada
c) Recuperar les competències de circulació i aprovar la creació d'aquest nou servei municipal i l’ordenança corresponent
d) Planificar un segon procés de participació per valorar al cap de 6 mesos el funcionament del nou servei i la seva continuïtat
Objectiu específic 1.B: Instal·lar càmeres de seguretat en equipaments públics concrets per prevenir actes incívics
Actuacions concretes:
a) Definir les instal·lacions i els equipaments públics susceptibles de patir actes incívics o vandàlics on es poden instal·lar càmeres de seguretat
b) Fer seguiment de l’ús adequat de les càmeres i informar periòdicament dels resultats obtinguts
OBJECTIU GENERAL 2: IMPLEMENTAR MESURES PER AUGMENTAR LA SEGURETAT VIAL
Objectiu específic 2.A: Revisar i adequar els reductors de velocitat
Actuacions concretes:
a) Fer un mapa-estudi de la ubicació i les característiques de tots els reductors del municipi (tipus, adequació a normativa, valoració, funció...)
b) Crear una comissió d'estudi de col·locació de nous reductors i reforma dels existents (formada pel regidor de serveis, el cap d'àrea i l'arquitecta)
Objectiu específic 2.B: Millorar el control semafòric de la carretera de Palamós
Actuacions concretes:
a) Arribar a un acord amb la Generalitat per instal·lar un semàfor nou a la carretera de Palamós (a l’alçada del c/ Germans Sàbat)
b) Estudiar les diferents propostes d'assumir el manteniment dels semàfors de la carretera de Palamós
Objectiu específic 2.C: Millorar la il·luminació vial del municipi
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Actuacions concretes:
a) Millorar la il·luminació de diferents carrers del municipi pensant en clau de gènere i seguretat

