
 
 
 

Reunions amb les associacions de veïns de Banyoles: 
CANALETA 

 

Dia: dilluns, 13 de setembre del 2021 

Hora: 8 de la tarda 

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles. 

Hi assisteixen: equip de govern, policia i associació de veïns. 

 

TEMES  TRACTATS:  

- Neteja del barri 
- Seguretat ciutadana 
- Recollida d’escombraries 
- Incivisme 
- Aparcament 

 

 

 

Reunions amb les associacions de veïns de Banyoles: 
CAN PUIG 

 

Dia: dijous, 23 de setembre del 2021 

Hora: 2/4 de 9 de la tarda 

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles. 

Hi assisteixen: equip de govern, policia i associació de veïns. 

 

TEMES  TRACTATS:  

- Seguretat ciutadana 
- Recollida d’escombraries 
- Incivisme 
- Mobilitat 

 



 
 

 

Reunions amb les associacions de veïns de Banyoles: 
PLAÇA DE LES RODES 

 

Dia: dilluns, 11 d’octubre del 2021 

Hora: 8 de la tarda 

Lloc: Ajuntament de Banyoles. 

Hi assisteixen: equip de govern, policia i associació de veïns. 

 

TEMES  TRACTATS:  

- Urbanisme 
- Incivisme 
- Recollida d’escombraries 

 

 

Reunions amb les associacions de veïns de Banyoles: 
MAS PALAU 

 

Dia: dijous, 14 d’octubre del 2021 

Hora: 8 de la tarda 

Lloc: Ajuntament de Banyoles. 

Hi assisteixen: equip de govern, policia i associació de veïns. 

 

TEMES  TRACTATS:  

- Seguretat ciutadana 
- Recollida d’escombraries 
- Aparcament 
- Mobiliari urbà 
- Urbanisme 
- Via pública 

 

 



 
 
 

Reunions amb les associacions de veïns de Banyoles: 
Sant Pere 

 

Dia: dilluns, 8 de novembre del 2021 

Hora: 2/4 de 9 del vespre  

Lloc: Ajuntament de Banyoles. 

Hi assisteixen: equip de govern, policia i associació de veïns. 

 

 
 

TEMES  TRACTATS:  

- Sol·licitud d’informació 
- Recollida d’escombraries 
- Situació comercial del barri 
- Incivisme 

 

 

Reunions amb les associacions de veïns de Banyoles: 
Vila Olímpica 

 

Dia: dijous, 18 de novembre del 2021 

Hora: 8 de la tarda  

Lloc: Ajuntament de Banyoles. 

Hi assisteixen: equip de govern, policia i associació de veïns. 

 

 
TEMES  TRACTATS:  

- Incivisme 
- Seguretat ciutadana 
- Activitats al barri 
- Recollida d’escombraries 
- Via pública 
- Aparcament 



 
 
 
 

 

Reunions amb les associacions de veïns de Banyoles: 
LA FARGA 

 

Dia: dijous, 16 de desembre del 2021 

Hora: 8 de la tarda 

Lloc: Biblioteca de l’Ajuntament 

Hi assisteixen: equip de govern, policia i associació de veïns. 

 

TEMES  TRACTATS:  

- Seguretat ciutadana 
- Incivisme 
- Habitatge 
- Recollida d’escombraries 


