ACTA DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2015
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS

Vocals, per part de l’associació
Sr. JORDI MIRALLES
Sr. OSCAR PORTELA
Sr. ENRIC CANELA
Sr. JORDI GRAU
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Noves situacions
2) Temes pendents
a) Clavegueram i passeig de Tamariu
b) Neteja i escombraries
c) Camins de ronda
d) Aparcament i sobreocupació
e) Seguretat ciutadana i mobilitat
3) Tancament de la reunió
1.- S’inicia la sessió a 2/4 de 8 del vespre a peu de carrer amb l’objectiu que els
membres del Consell expliquin als regidors algunes problemàtiques sobre el terreny,
les quals, segons ells, són reiteratives i necessiten solució.
- Es comença al costat de l’Hotel Tamariu, al carrer que dóna accés al passeig, on es
comenta que des de l’àrea de serveis només s’han fet uns forats a terra com a solució
als problemes quan hi ha pluja intensa. En aquest sentit, l’alcalde comenta que per a
l’ajuntament el tema del clavegueram és una prioritat a l’hora de treball, malgrat les
dificultats que comporta. Des del Consell insten no seguir buscant solucions
provisionals, sinó que calen actuacions definitives i diuen que tenen la sensació que tot
el que es fa a Tamariu sempre és dins la “provisionalitat”.
- Seguidament, es traslladen fins a la part final del passeig, on mostren que (davant de
Can Maset) el passeig es va buidant per sota degut a l’erosió i que pot ser perillós.
Des de l’ajuntament s’explica que es van col·locar una pedres, que han fet que el
procés fos més lent i ha funcionat com a primera acció de contenció. En aquest mateix
sentit, mostren que on hi ha situada l’escala d’inoxidable també hi ha un deteriorament
important. I al mateix temps, volen deixar clar que la integració de l’escala realitzada

en metall no és el que volien perquè prefereixen elements integrats al territori. El
senyor ros comenta que el material escollit és per la seva durabilitat i en consonància
amb la resta d’elements (baranes,...) d’aquesta zona del passeig.
- Pel que fa referència al mateix passeig, els membres del Consell denuncien que
sempre hi ha aparcats vehicles damunt el passeig i que cal una actuació policial més
contundent.
- Finalment, també es parla de l’incivisme que s’ha detectat durant la temporada
d’estiu, amb música fins a altes hores de la matinada i gent provocant molèsties als
veïns i visitants. Sobretot a la zona de la riera, arribant a la platja, i a la platja dels Iris.

Seguidament, la reunió continua a l’anterior de l’Hotel Tamariu, que comença amb
l’explicació, per part de l’alcalde, Juli Fernández, del funcionament del Gabinet de
Relacions Ciutadanes, el qual ha endegat l’equip de govern amb l’objectiu de millorar
la relació entre el Consell de Gestió i Participació i el consistori i fer les reunions més
operatives a partir d’ara. Al mateix temps, també comenta als assistents que es
disposa d’un espai web on es penjaran les actes i la documentació. Per tot plegat,
comenta el propi alcalde, la relació entre el Consell i l’ajuntament ha de ser més fluida.
En aquest moment, també s’incorpora a la reunió el Sr. Lluís Pellicer.
També s’entrega a tots els membres del Consell un document que recull les principals
accions que s’han dut a terme a Tamariu, el qual també es penjarà al web municipal
amb l’objectiu que sigui consultable per tothom.
2.b) Neteja i escombraries
Primerament, l’alcalde, Juli Fernández, insisteix que és una prioritat per el govern el
clavegueram, malgrat comenta que és d’una gran complexitat i que no es pot fer de
cop perquè té unes altes despeses econòmiques. I en aquest sentit, s’esmenta que es
faran uns treballs de millora a l’hivern a la zona del final del passeig i a Aigua Dolça.
D’altra banda, també expressa que amb el nou contracte d’escombraries ha de millorar
la recollida i també el sistema de tractament a la via pública. Tot i això, es reconeix que
en moments concrets, sobretot a l’estiu, hi ha la sensació que el servei no es prou
eficient.
2.c) Camins de ronda
Des del Consell es demana que es tingui consciència que es tracta d’un actiu de país i
que cal implicar altres administracions com els Consells Comarcals o la Generalitat de
Catalunya. Volen deixar clar que no és un actiu pel consistori ni pel municipi, sinó
també per a tot el país.
L’alcalde, expressa que tenen raó i que s’està treballant per implicar altres
administracions supramunicipals. Es considera que aquesta tasca l’hauria de liderar la
Diputació de Girona i que també hi ha altres municipis de la costa gironina que així ho
consideren. Des del consistori es considera com una prioritat turística i l’objectiu és
obrir nous camins amb l’ajuda d’altres administracions. Tot i això, en la darrera
legislatura ja s’havia obert un tram a l’Avia Catalana fins a Illa Negra i un tram nou des
de la Perica.
2.e) Seguretat ciutadana i mobilitat

Sobre el que fa referència a la seguretat, l’alcalde mostra les dades que s’han recollit
durant aquest estiu per part de la Policia Local. Segons aquestes dades s’extreu que sí
que hi ha problemàtiques puntuals però que no es tracta d’un tema per a tenir en
compte, ja que no s’allarga en el temps ni és molt representatiu, més aviat, en
moments molt concrets.
Després de tractar aquests punts, l’alcalde exposa el que considera les principals
prioritats per al govern, que són les següents:
-

Sobre l’ocupació a la via pública – es considera que la problemàtica principal
se situa a la part final del passeig, on en moments puntuals no es pot ni passar.
Assegura que caldrà una millor comunicació i incidir sobre els establiments.
- Aparcament – hi ha prevista la creació de dos nous espais. Hi ha un terreny
municipal al final de la riera que es podrà utilitzar per oferir places públiques; i
també s’està parlant amb un propietari per a la creació d’un parking de caire
privat. En total sortirien 200 places de nova creació. D’altra banda, el regidor
Lluís Ros explica que els aparcaments a la zona de la riera seran tots en
bateria fins al camping Tamariu i el que està mal delimitat cap a la zona del
final, amb un talús, es guanyarien uns 20 places.
Així, des de l’ajuntament s’esmenta que amb aquestes actuacions quedaria
coberta la demanda al nucli.
Des del Consell, el Sr. Lluís Pellicer demana que s’aprofiti per reordenar la
pujada d’Aigua Xelida amb l’objectiu que quedi un espai més endreçat que en
l’actualitat.
Com a una de les principals actuacions que es faran properament, el regidor Lluís Ros,
comenta la connexió de Gas Natural que ha d’estar en funcionament aquest proper
hivern. Les tasques han d’iniciar-se aquest mateix mes de novembre. L’entrada en
funcionament, diu, dependrà de la demanda dels privats, ja que la companyia, tot
seguit en realitzarà el desplegament.
La regidora Vanesa Palacios esmenta que per tal de coordinar la comunicació i els
convocatòries
properes,
s’ha
posat
en
marxa
el
correu
relacions.ciutadanes@palafrugell.cat per tal d’establir una millor relació entre
l’associació i l’ajuntament.

Des del Consell demanen quin canal de comunicació poden tenir i amb quina
freqüència.
En aquest sentit, s’explica que el Consell es trobarà, al igual que els anys
anteriors, cada tres mesos. Que l’objectiu principal és contestar amb un termini
màxim d’un mes i que el correu electrònic abans esmentar ha de servir perquè
millori la comunicació Consell-Ajuntament. La idea principal passa per resoldre la
manca de comunicació que hi havia anteriorment i la manca de resolució dels
principals problemes.
*Demandes del Consell:
- Càrrega i descàrrega

-

Veïns propers a l’aparcament de la pineda demanen que es posi més llum i així
s’eviti que gent hi vagi a fer les seves necessitats. Consideren que és una
molèstia i que es podria evitar amb una petita actuació. O en tot cas, també
buscar la manera d’instal·lar lavabos químics.
- A la zona de la plaça l’espai on estan els contenidors també provoquen
problemes degut a que es troben en mal estat i que, en determinats moments,
també hi ha problemàtiques degut a les males olors. En aquest aspecte, des de
l’ajuntament es contesta que amb el nou contracte alguns d’aquests es podran
retirar i s’ordenarà l’espai.
- En la darrera reunió de junta ordinària de l’associació es va parlar sobre la
problemàtica d’un establiment que en determinats dies d’aquest estiu ha posat
música fins a les 4 de la matinada. Esmenten que ha provocat queixes
reiterades en els veïns i visitants.
Des de l’ajuntament es comenta que no hi ha cap constància de cap denúncia i es
posa sobre la taula la possibilitat de, a través del departament d’activitats de
l’ajuntament, convocar a l’establiment i mirar de reconduir la situació. Fins i tot, es
comenta que, si hi ha més d’un establiment que ha estat incomplint la ordenança,
es faci una reunió conjunta amb els bars o locals.
L’objectiu, de cara a l’any vinent, és buscar l’equilibri entre el descans dels veïns i
l’activitat econòmica.
- Demanen si és possible que la caseta dels caiacs es pugui moure. La
instal·lació es mulla quan puja molt el mar i esmenten si es podria moure uns
metres, malgrat que el pla d’usos en marca la situació concreta.
- El Consell demana una millor senyalització del canal aquàtic de les Vies
Braves; diuen que les boies son petites i molt separades. Consideren que és un
actiu important i que hi ha altres vies d’altres municipis amb una millor
senyalització, fet que pot provocar confusions als banyistes. L’ajuntament ho
recull de cara a l’adjudicació quan s’obri el procediment.
- Zona de càrrega i descàrrega: Els membres del Consell esmenten que
segueixen les queixes sobre la càrrega i descàrrega. Les principals queixes
són: horaris i espais per evitar els problemes en la zona peatonal; i que quan
acaba la temporada es converteix en zona d’aparcament.
Des de l’ajuntament es decideix treballar en els següents punts:
1. Limitar l'accés al passeig als veïns i acabar l'accés per càrrega i descàrrega
2. limitació efectiva de la zona marcada com a càrrega i descàrrega a aquest ús

Finament, en nom del Consell s’agraeix la disposició i esperen que la
comunicació funcioni.
Abans de finalitzar la reunió l’alcalde els hi demana que prioritzin quines son les
principals inversions que farien al nucli, per tal de recollir-ho en la propera reunió i
començar a treballar en els principals temes de cara a l’aprovació del pressupost
municipal a final d’any.

* S’adjunta el document que s’ha entregat als membres del Consell on es recullen les
principals actuacions que s’han realitzat al nucli en diferents matèries.

S’aixeca la sessió quan són les 9 del vespre.

