ACTA DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2016
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. ALBERT GÓMEZ

Vocals, per part de l’associació
Sr. JORDI MIRACLE
Sr. OSCAR PORTELA
Sr. MARC PIFERRER
Sr. LLUIS PELLICER
Sr. ALBERT COMAS
Sra. CRISTINA
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. ANDREU VERDUGO (Policia Local)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Clavegueram i passeig de Tamariu
2) Enllumenat
3) Ocupació de via pública
4) Obres
5) Senyalització
6) Embarcador
7) Civisme
8) Mobilitat
9) Neteja i escombraries
10) Altres

S’inicia la sessió, a 2/4 d’11 del matí, amb el comentari sobre la problemàtica que es
va originar el passat 11 de setembre a Tamariu. A l’agenda sortia publicat que hi
hauria una trobada sardanista que finalment no es va fer creant desconcert entre la
gent. Finalment, des de l’ajuntament es va explicar la situació i es va fer una carta
destinada a l’associació d’amics i veïns per tal de mostrar el que havia succeït.
1) Clavegueram i passeig de Tamariu
- El regidor Albert Gómez exposa que des de l’ajuntament es té clar que el
clavegueram és una prioritat pel govern i també entén la preocupació de la gent que
resideix o visita el nucli. També explica que el millor sistema per arreglar la
problemàtica seria la creació d’un sistema tot nou, però que això seria molt traumàtic
pels veïns i pel propi ajuntament degut a l’elevat cost econòmic. Per tant, l’aposta en
aquest moment és la de fer actuacions per tal d’anar corregint situacions. El mateix
regidor exposa que es treballa en una separativa real de plujanes i de clavegueram; i

diu que quan es va fer l’actuació a la zona del “got de vi” ja es va començar a treballar
en aquest sentit.
Un cop explicat això, s’aporta un plànol de la intervenció que s’adjudicarà abans de
final d’any i s’exposa que s’està redactant el Pla Director de Clavegueram de Tamariu i
Aigua Xelida, a més a més, el mateix regidor comenta que en el plenari del mes passat
es va aprovar destinar-hi 30.000 euros. Aquest Pla es mostrarà al Consell de Gestió i
Participació abans que estigui tancat i redactat per tal que hi puguin fer aportacions.
D’altra banda, també s’explica que s’introdueix una nova línia elèctrica, que permetrà
evitar problemes com d’ara si salta la llum.

-

-

Des del Consell comenten que el problema més greu es concentra al final del
passeig. Consideren que la situació de canonades trencades és gravíssim i
esmenten que després de les fortes pluges del passat dia 20 es va presentar
una instància demanant situacions. Esmenten que va més enllà perquè ja és
un problema sanitari i que les aigües negres que arriben al mar podrien acabar
tancant la platja amb les conseqüències que això tindria. Així, des del Consell
consideren que cal una planificació més profunda i que fer actuacions per
aquest import esmentat és llençar els diners perquè el problema de fons
quedarà.
En aquest sentit, des del Consell també volen fer esment que en cada actuació
on s’hagi d’obrir, es mantingui una conversa amb Gas Natural per intentar
portar la connectivitat fins a Tamariu.

En aquest sentit, el primer tinent d’alcalde, vol deixar clar que el gran repte de Tamariu
és arreglar el clavegueram i que el Govern municipal n’és conscient. Ara es farà una
radiografia de tot Tamariu que permetrà aportar-hi solucions, ja que el Pla Director ha
de servir per això.
2) Enllumenat
Respecte a la demanda per part del veïns propers a l’aparcament de la pineda on es
demanava que es posés més llum, la resposta des de l’ajuntament és que no s’ha fet
res a nivell provisional però que s’està treballant en un projecte que es pugui incloure a
l’any 2017.
3) Ocupació de via pública
Sobre l’ocupació de via pública s’informa que es troba en exposició pública i es pot
consultar a la seu electrònica del web municipal www.palafrugell.cat. En cas que algú
del Consell o de l’Associació en vulgui fer alguna aportació s’haurà de fer mitjançant
una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament.
Sobre aquest tema, el regidor explica que es busca una línia de qualitat, donant un
bon servei, establint equilibri entre el descans dels veïns i l’activitat econòmica. També
comenta que en aquest moment no hi ha capacitat sancionadora, però que en el futur
hi serà.
4) Obres
En aquest punt s’explica que actualment l’empresa no té la intenció d’arribar a Tamariu
i en aquests moments no hi ha cap calendari de futur que faci pensar en una data
d’inici d’obres.

- Des del Consell demanen que es miri d’insistir perquè ho consideren necessari.
També exposen, com a idea, que si es tracta d’un problema econòmic, que
l’ajuntament informi quan s’obri un carrer i així que ells pugui evitar el cost econòmic
de l’obra.
5) Senyalització
- Sobre la unificació de la senyalització: El cap de la Policia Local, Andreu Verdugo,
exposa que ja s’han començat a fer algunes actuacions però mostra alguns exemples
de contradiccions que existeixen, com el que hi ha a l’entrada del nucli amb els horaris
de càrrega i descàrrega, fet que provoca alguna problemàtica. Al mateix temps,
exposa que s’ha treballat amb un model unificat que ja està pensat i que està
pressupostat per l’any vinent amb l’objectiu d’unificar-ho.
- Sobre la pilona d’entrada al passeig: Des de la Policia Local comenten que es va
decidir que de 8h a 10h estigués oberta per les tasques de càrrega i descàrrega i que
es va parlar per informar als subministradors i als establiments. Al mateix temps,
comenta que al carrer Es Furió es van posar 24 denúncies. Tot i això, des del Consell
segueixen insistint en que la gent entra en direcció prohibida. A més, comenten que
fins i tot hi entren serveis de l’ajuntament; exposen que és normal si arriba el servei de
neteja a les 6 del matí i no s’obre fins les 8, hagin d’entrar en direcció contrària.
- Es torna a parlar sobre la reordenació de la riera i es decideix que del mes de
novembre al mes de març (si no cau en Setmana Santa) s’hi pugui estacionar i estigui
ben senyalitzat.
- El Consell demana que es tregui la càrrega i descàrrega de davant el supermercat si
finalment aquest tanca.
- S’informa que la senyalització de l’aparcament de l’Hort del Patxei ha funcionat bé
durant l’estiu.
- Sobre la prohibició d’aparcament de caravaneres exposat des del Consell, la Policia
Local informa que la llei estableix que una caravana és com un vehicle i pot estacionar
on vulgui, sempre i quan no superi les línies marcades de l’estacionament. Per tant, la
única manera de prohibir-ho és habilitant un espai exclusiu. Aquesta idea es descarta
perquè seria contraproduent. En el mateix sentit, també es comenta que hi ha dubtes
sobre les ratlles blaves de la riera perquè estan despintades. La contesta des de la
Policia és que no es poden pintar de nou perquè a la riera no es pot pintar, per tant, i
per evitar un desordre es decideix deixar-ho tal i com està en l’actualitat.
6) Embarcador
Continua la preocupació per part dels membres del Consell. Des de l’ajuntament, el
regidor Albert Gómez, esmenta que s’han fet valoracions i es treballa en buscar una
solució i en aquest sentit explica que s’ha demanat un pressupost per injectar ciment
aquàtic, malgrat que el cost econòmic és molt important. Es creu que aquesta seria
una millora substancial.
Des del Consell es demana que no es posin pedres a l’embarcador sota l’escala, ja
que no ha estat una solució òptima i demanen que això es traslladi als serveis tècnics
per tal que en siguin conscients.

Al mateix temps, mostren la seva preocupació ja que consideren que s’està perdent
platja i la erosió està sent constant.

7) Civisme
Sobre els problemes de civisme al nucli, el cap de la Policia, comenta que durant
l’estiu només s’han rebut dues queixes en la zona del passeig i la platja i que en
general la valoració és positiva. Esmenta que el que es disposi d’una patrulla de 6 a 8
del matí ha estat rebut per la gent d’una forma positiva i ha funcionat com element
dissuasori en els dies que històricament eren més conflictius, com a les sortides dels
locals nocturns o discoteques. També informa que l’any vinent hi haurà un agent fins a
les 12 de la nit durant tot l’estiu, que també servirà per evitar algunes problemàtiques
durant la temporada.
D’altra banda, el regidor Albert Gómez, informa que ara han entrat en funcionament les
figures dels agents cívics que estan donant un bon resultat a nivell informatiu i en la
relació entre els ciutadans i l’ajuntament.
8) Mobilitat
S’inicia aquest punt parlant de la impossibilitat de posar una rotonda al final de la riera,
ja que tècnicament no és factible.
Sobre la perillositat de la baixada d’Aigua Xelida, s’informa que aquesta baixada té un
pendent d’un 17% i degut a aquest pendent no es poden possar ressalts ni passos
elevats. Té senyalització tant vertical com en terra de velocitat a 30 km/h i s’està mirant
si es pot fer alguna mesura de rebaix de l’asfalt per tal de reforçar l’advertiment de
minorar la velocitat. Des de la Policia també esmenten que l’any vinent es valora de
col·locar un radar pedagògic i que amb el rebaix i potser la instal·lació d’una bionda es
pugui arribar a una solució.
S’acorda que al carrer del Cau es miri de reordenar la circulació perquè sigui només
de pujada, fet que evitaria alguns problemes que s’han detectat aquest passat estiu.
També es demana que en les carreteres que siguin de la Diputació, i des del Consell
pensen que s’agafen velocitats excessives, es demani si et pot instal·lar un radar
pedagògic, i que si es pot, es mesuri entre els mesos de maig i juny.
9) Neteja i escombraries
Des del Consell es queixen sobre la recollida selectiva.
El regidor Albert Gómez, explica que ha costat la implantació de la nova empresa, tant
de comercial com de domèstica, però que finalment el nou sistema ha acabat
funcionant, malgrat alguns problemes puntuals.
Des del Consell també es demana si es poden situar contenidors en funció de la
concentració de gent. Denuncien que tothom va a la zona “central”, a la plaça, i que
dona mala imatge perquè sempre hi ha una sobresaturació d’escombraries.
Consideren que és un espai clau perquè és la primera imatge que veu la gent quan
arriba fa mal estèticament.
També demanen si la màquina de neteja amb aigua pot carregar l’aigua en un altre
lloc, ja que el soroll és molt molest i sobretot es fa en una zona cèntrica i molt d’hora al
matí.

Finalment, des de l’ajuntament es demana al Consell que els ajudi a denunciar el poc
civisme de la gent, ja que es considera que la participació ciutadana és fonamental en
aquest aspecte.
10) Altres
- Bus fins a Tamariu
El Sr. Albert Comas, des del Consell informa que l’ajuntament vol impulsar que un bus
connecti Tamariu amb el nucli de Palafrugell durant tot l’any, un servei que començaria
l’1 de gener, i recalca que en té el compromís de l’alcalde.
El regidor comenta que s’ha estudiat i que no està clar degut al cost i el que es té clar
és que s’ha de treballar en la mobilitat als nuclis costaners. Però en cap cas es pot
assegurar, ja que anys enrere s’havia fet i havia estat deficitari.
- Aigua Dolça
També es comenta que hi ha punts crítics a Aigua Dolça i que hi podrien haver-hi
accidents per la caiguda de roques i la falta de llum.
-Camí de roda
Comenten que hi ha un passera que porta cap al camí de ronda que es troba en mal
estat i pot ser perillós per la gent.
Finalment, des del Consell comenten que tot i els problemes que es van tenir el dia de
les Havaneres amb el subministrament elèctric i l’empresa Enllumenats Costa Brava,
el canvi d’emplaçament a l’embarcador ha estat una bona idea i es mantindrà allà l’any
vinent.
També demanen informació si és veritat que una obra privada al passeig de mar ha
tallat un arbre “tamariu”. Volen saber si tenia permís.
Com a últim punt, es decideix que els tres punts prioritaris pels membres del Consell
de Gestió i Participació de Tamariu són:
1- Clavegueram
2- Embarcador
3- Espai de la plaça (reorganització)
S’aixeca la sessió quan són les 12.30 del migdia.

