ACTA DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 5 FEBRER DE 2016
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA

Vocals, per part de l’associació
Sr. JORDI MIRACLE
Sra. CRISTINA XXXXXXX

Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1.-) Acordar dies de les reunions
2.-) Passeig
3.-) Aparcaments
4.-) Camins de ronda
5.-) Ocupació de via pública
6.-) Seguretat ciutadana
7.-) Neteja i escombraries
8.-) Platges
9.-) Zona càrrega i descàrrega
10.-) Mobilitat
1.-) Acordar dies de les reunions
S’inicia la sessió a les de 6 de la tarda parlant sobre les convocatòries. L’alcalde
exposa que una possible solució per comptar amb el màxim de participants a les
reunions es podria fer els dissabtes, tenint en compte que hi ha gent que arriba de
Barcelona i per tal d’adaptar-se als horaris dels components del Consell de Gestió i
Participació.
Per tant, s’acorda que, a partir d’ara, les reunions tindran lloc els dissabtes a les 11 del
matí i sempre es faran en un espai de Tamariu.
2.-) Passeig
Sobre el seguiment de les actuacions que s’han de portar a terme al passeig, el
regidor Lluís Ros explica que a la zona del final, a davant de Can Maset es posaran
pedres i també s’està treballant amb Begur perquè es porti sorra de Sa Riera. Amb
aquesta actuació s’evitarà que el mar segueixi fent erosió i treballi per sota. Malgrat

aquesta aportació, que és del tot provisional, s’està en converses amb el Departament
de Costes perquè la millora de l’espai només podria ser a través d’injectar formigó i fer
uns treballs subaquàtics; fet que comporta un elevat cost econòmic.
3.-) Aparcaments
Pel que fa referència als aparcaments, des de l’ajuntament es comenta que a partir
d’ara a la riera es mirarà d’ordenar els vehicles per tal que aparquin en bateria i així es
guanyaran algunes zones noves i es podrà ampliar la capacitat.
També es comenta als membres del Consell que hi ha un privat que, a la zona del
porró, oferirà unes 35 places d’aparcament, les quals seran de pagament, però que
servirà per ampliar l’oferta de cara a aquest estiu.
Sobre les pilones que s’han instal·lat recentment, des del Consell, exposen que hi ha
un aparcament privat que no hi poden accedir i també comenten que des del Patxei es
queixen que cal definir millor l’espai perquè durant la temporada podria provocar
alguna problemàtica.
El regidor Lluís Ros explica que la primera pilona quedarà absorbida per la terrassa i
no comportarà cap problema, mentre la segona es mirarà que els es pugui treure i que
els veïns tinguin la clau, així accedeixin sense problemes.
L’alcalde, Juli Fernández, esmenta que fruit de les problemàtiques que havia comentat
el Consell de vehicles estacionats al passeig es va prendre aquesta decisió, al igual
que ser més contundents amb les sancions des de la Policia Local.
Tot i això, des del Consell demanen que si les pilones no tenen cap utilitat pràctica fora
de la temporada d’estiu, es puguin treure durant la tardor i hivern.
4.-) Camins de ronda
Des de l’Ajuntament s’informa als membres del Consell que l’ajuntament té pendent
una reunió amb la Generalitat per avançar en els temes que afecten als camins de
ronda per tal de poder-hi seguir treballant i millorar alguns espais. S’assegura que l’any
passat es va fer un esforç important, aportant 300.000 euros en millores, i s’hi seguiran
posant recursos. Al mateix temps, l’ajuntament també està en converses amb la
Diputació de Girona per tal de mirar de poder comptar amb una nova via de recursos
econòmics d’inversió.
I el regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, explica que des de l’IPEP s’està
treballant perquè es pugui fer una via ferrada totalment marítima a la zona de Cala
Marquesa. Per tant, des del consistori s’expressa que s’és sensible a la necessitat de
potenciar els camins de ronda.
5.-) Ocupació de via pública
L’alcalde proposa als membres del Consell que durant la propera reunió, la que haurà
de tenir lloc durant el mes d’abril es facin dos monogràfic, ja que són dos temes
sensibles al nucli.
a) ocupació de via pública
b) seguretat ciutadana

Sobre la ocupació de via pública, també s’explica als membres del Consell que s’està
treballant amb una ordenança que permetrà aplicar mesures correctores.
6.-) Seguretat ciutadana
Es tractarà en el monogràfic de la propera reunió del Consell.
7.-) Neteja i escombraries
Sobre aquesta temàtica, el regidor Lluís Ros explica que amb la nova empresa hi
hauran nous contenidors i una millora general del servei que aquest estiu ja s’ha de
notar. S’explica que hi ha una comissió de seguiment i es demana al Consell que si
tenen o reben alguna incidència ho facin arribar; així mateix també es demana que es
faci conscienciació sobre els establiments.
En aquest sentit, el Consell formula la demanada de poder comptar els horaris de
recollida.
8.-) Platges
Sobre la senyalització de les Vies Braves des de l’Ajuntament s’informa que es tindrà
en consideració l’aportació del Consell però la concessió és fins aquest any 2016, per
tant, aquesta temporada se seguirà amb el mateix problema. De cara a l’any vinent, es
mirarà d’incloure-ho al plec.
Des del Consell volen que es reculli que el problema no és de les boies, sinó del
“mort”, i de les males pràctiques d’algunes embarcacions que hi amarren.
9.-) Zona càrrega i descàrrega
Es comenta que ja s’han tramitat més de 300 denúncies i unes 5 per estacionar al
passeig. Tot i això, es treballarà per millorar les zones de càrrega i descàrrega i per
buscar un equilibri entre els camions que abasteixen els establiments i els visitats i
veïns.
10.-) Mobilitat
Sobre el fet de situar un “radar” per tal de mirar de reduir la velocitat a l’entrada del
nucli, els membres del Consell comenten que miraran d’entrar una instància per
demanar-ho. Esmenten que el proper dia 20 de febrer hi ha junta de l’associació i allà
es parlarà per mirar quin seria el punt idoni per a la seva situació.
Sobre les fórmules per evitar l’excés de velocitat i possibles accidents el Consell
proposa mirar de traslladar la rotonda, però des de l’ajuntament esmenten que “fresar”
terra seria una bona solució.
11.-) Altres aportacions

Des del Consell s’informa que hi ha un mirall situat al carrer de la Perica que
cada cop que hi ha una ventada cau i es trenca. Esmenten que no només
s’hauria de canviar, sinó buscar una solució perquè és important que estigui
allà col·locat per millorar la seguretat.
Plantegen que es posi una nova pilona a l’alçada del mossec perquè hi ha
vehicles que entren contra direcció.
Clavegueram:
Els membres del Consell volen expressar que segueixen preocupats per la situació del
clavegueram i tenen por que caigui el passeig. Tot i això, des de l’ajuntament, el
regidor Lluís Ros esmenta que hi ha la idea clara que és un tema a tenir en compte.
Però tot i això, cal fer un estudi acurat i no es poden fer petites actuacions per anar
sortint del pas, sinó que cal una gran actuació. També s’ha de tenir clar que aquesta
obra serà costosa a nivell econòmic.
El Consell demana que l’Ajuntament els hi doni suport en les converses amb
Ports de la Generalitat per poder fer una cantada d’Havaneres aquest estiu a la
zona de l’embarcador.
S’aixeca la sessió quan són 2/4 de 8 del vespre.

