
ON ADREÇAR-SE? 
 
 

 

 

Atenció social, informes socials, mediació i lloguer social 

Serveis Socials municipals 

C/ Orient, 28 1r. Tel: 972 31 85 51 | serveissocials@palamos.cat | Horari: de 9 a 14 hores. 
 

Sensibilització i informació afectats 

PAH Girona. Plataforma d’afectats per la Hipoteca de Comarques de Girona 

C/ Santa Eugènia, 146. Tel: 636 380 002 | pahgirona@gmail.com | PAH Girona  

pahgirona.blogspot.com | Assemblees cada divendres a les 19 a Can Ninetes. 
 

PAH Palamós. Plataforma d’afectats per la Hipoteca de Palamós 

pahpalamos@gmail.com | pahpalamos.blogspot.com | PAH Palamós  

Assemblea cada dimarts a les 20.00 hores al local de la plaça Mn. Gumersind (Sant Joan).  
 

Atenció social i mediació 

Càritas Palamós-Sant Joan 

C/ Mn. Cinto Verdaguer, 12  Espai del Barri. Tel: 972 31 31 82. 

Persona de contacte: Ramon Peña | caritasstaeugeniaassessor@gmail.com. 

Horari: dimarts de 8.30 a 10.00 hores i altre horari concertat. 
 

Síndic Municipal de Greuges 

C/ Mauri Vilar, 17. Tel: 972 60 09 73 | sindicdegreuges@palamos.cat. 

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.  

Atenció personalitzada, dimarts i dijous de 10 a 13 hores, dimecres de 18 a 20 hores. 
 

Orientació jurídica i justícia gratuïta 

Assessoria Jurídica municipal 

C/ Major, 56. Tel: 972 31 68 62 | assessoriajuridica@palamos.cat | Horari: de 9 a 14 hores. 
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TAULA DE COORDINACIÓ LOCAL PEL DRET A  

L’HABITATGE DE PALAMÓS 

Aquesta Taula es constitueix davant la greu problemàtica que pateixen alguns 

ciutadans de Palamós per fer front a deutes en matèria d’habitatge, 

principalment per crèdits hipotecaris, i que pot tenir com a conseqüència 

desnonaments i processos de deteriorament de les condicions de vida de les 

persones i famílies afectades entre altres. 

 

 

 Coordinar-se per procurar solucions efectives per la dació en pagament, per a 

l’accés a lloguers socials i per mantenir l’habitatge. 

 Coordinar-se per donar suport a la ILP per a la dació de pagament, contra els 

desnonaments i pel lloguer social a la vila de Palamós. 

 Coordinar-se per difondre la Taula de coordinació local i els serveis que l’acull. 

 Coordinar-se per evitar desnonaments. 

 

 

 

 

 Coordinar la relació entre tots els components de la Taula per a una major 

efectivitat. 

 Establir protocols i acords que millorin l’atenció als afectats. 

 Afavorir la tasca de cada un dels membres de la Taula i respectar la seva autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Palamós 
Acció social. Mediació. 

Informes socials. Lloguer social 

PAH Palamós.  

Plataforma d’afectats per la 

Hipoteca de Palamós 

Sensibilització i  

informació als afectats 

Càritas 

Grups polítics a  

l’Ajuntament de Palamós 

Assessoria Jurídica Municipal 

Atenció social i Mediació 

Orientació jurídica i derivació dels casos 

al torn d’ofici de justícia gratuïta del  

Col·legi d’Advocats de Girona 

PSC, Entesa IC-V, CIU, ERC 

Síndic Municipal de Greuges Atenció social i Mediació 


