ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2014
A les 19.30h s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Tamariu a
l’Hotel Tamariu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Juli Fernández
Vocals per part de l’Ajuntament:
Sr. Albert Gómez
Sr. Josep Gabarró
Sr. Fede Prats
Sr. Xavier Rangel
Membres del Consell:
Sr. Joan Tané Casadevall
Sr. Lluís Pellicer Trilla

Comença la reunió on l’alcalde, Juli Fernández, fa un repàs de diferents temes que
quedaven pendents de les últimes reunions.
El regidor Xavier Rangel, explica les actuacions que s’han realitzat en el sanejament,
on explica que enguany s’hi ha afegit la problemàtica d’Aigua Xelida. Tot i això, les
dificultats amb les plujanes i les diferents actuacions que s’hi ha realitzat han fet que
durant aquest estiu s’ha millorat la situació respecte anys anteriors. Malgrat tot, des del
Consell esmenten que el pou que hi ha davant el Patxei té problemes i que caldria
actuar-hi.
D’altra banda, des del Consell segueixen insistint en el desgast que pateix el passeig
de mar. En aquest sentit, el regidor comenta que els últims 30 metres són els que
pateixen més i que amb la sorra i l’escullera prèvia que s’ha creat s’ha disminuït la
perillositat.
En aquest mateix sentit, es comenta que la situació del passeig, que és una
preocupació important, ha de garantir-se en el moment que els problemes esmentats
es desplacin vers Agua Dolça i les aportacions al mar s’eliminin en aquesta zona. A
banda hi ha la intenció de seguir intentant passar la càmera de nou per esbrinar si hi
ha “pèrdues” en la canonada que va a la impulsió. El funcionament de les roques com
escullera ha estat positiu però la progressiva pèrdua de sorra en aquesta zona és
preocupant: una solució passaria per a fer-hi aportacions abans de l’estiu.
(Sorra de Sa Riera si aquest any es fa).

Pel que fa a la platja, la part de Llevant necessita més sorra aquest any i el que
problema que hi ha és trobar un lloc per a realitzar-hi l’acopi.
Sobre els camins de ronda es comenta l’obertura, durant aquest estiu, del nou tram, de
la qual es fa una valoració molt positiva. I des del Consell demanen si es pot seguir
treballant amb Costes per intentar obrir i arranjar els espais que queden pendents.
En aquest sentit, ara s’està en una fase de millora dels camins que van des d’Aigua
Xelida fins a cala Marquesa, i en un augment de la seva senyalització, així com en la
seva inclusió en el tríptic dels camins de ronda de l’Alt i Baix Empordà.
Pel que fa referència a obres pendents i previsió de pressupostos, al carrer Aigua
Xelida hi cal una obra important i fer-hi una gran intervenció per la mala qualitat del
ferm. L’alcalde comenta que cal parlar amb els veïns, convocar-los i explicar la
situació; tenint en compte, sobretot el cost econòmic.
Des del Consell es queixen que a l’accés al passeig, ha tornat la problemàtica amb la
càrrega i descàrrega, ja que s’havia arribar al compromís amb la Policia Local que es
regularia i no s’ha fet. Demanen insistir en el tema de l’aparcament en aquestes zones
per evitar els problemes.
D’altra banda, tornen a denunciar que durant l’estiu s’ha vist poca regulació de
l’ocupació de via pública i demanen més fermesa per part del consistori.
L’alcalde i el regidor diuen que cal buscar un equilibri, tot i que es difícil controlar-ho
durant la temporada.
També es fa una valoració positiva de les Vies Braves i del bus turístic Julivia, tot i que
es demana si es poden allargar els serveis de juny a setembre, enlloc de concentrarho en els mesos de juliol i agost.
Pel que fa referència al servei de neteja i de recollida de deixalles s’explica que durant
la temporada no s’ha donat l’abast, malgrat s’ha afegit un torn de recollida.
D’altra banda, en el tema d’escombraries, es parla de buscar una fórmula per tal de
crear una instal·lació per permetés eliminar els contenidors soterrats. Es tracta de
buscar un lloc, de certa qualitat, que estigui integrada, i que sigui de fàcil accés per
millorar la imatge i evitar problemàtiques amb horaris.
D’altra banda, des del Consell, consulten com està l’actuació pendent del bosc de la
missa, a l’alzinar? Des de l’ajuntament s’explica que es posaran llumaneres noves i els
bancs que hi havien es van arreglar.
Finalment, el Consell esmenta que a la riera tornen a sortir els ferros del formigó i és
perillós.
S’aixeca la sessió a les 2/4 de 9 del vespre.

