ACTA DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2017
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Sr. LLUÍS ROS
Sr. JAUME PALAHÍ
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. JORDI MIRACLE
Sr. ALBERT COMAS
Sr. DANIEL CASANOVAS
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Peticions de l’última reunió
2) Actuacions previstes
3) Informacions per part dels regidors
4) Demandes del Consell
S’inicia la sessió, a les 11 del matí, amb discrepàncies donat que el Consell comptava
que aquesta reunió era per parlar del Pla Director i esperaven els tècnics i realment és
la reunió ordinària del Consell de Gestió.
Exposen, després d’haver vist el projecte del Passeig que no estan d’acord amb
diversos aspectes del projecte, l’han fet revisar per un despatx d’enginyers. Entre
d’altres, a parlar amb els serveis tècnics:
- el Consell de Gestió volia conèixer primer el projecte abans de que es posés a
exposició pública, qüestió amb la que els regidors i l’alcalde no estan d’acord.
- consideren que 2,5 mesos d’obra és massa just per poder executar.
- Es comenta que l’Hotel Tamariu està preocupat pels mesos de gener i febrer,
per la data d’inici i fi segons a l’empresa a la que s’adjudiqui.
- Demanen que les fases que es realitzin siguin intervencions definitives i no
temporals.
- Comenten que les escomeses de façana a col·lector estan malmenades.
El regidor comenta que es farà una arqueta al final del carrer Foraió i un sobreeixidor a
cada banda per urgències, com aclariment algun dels punts exposats però de totes
maneres s’acorda esperar a la reunió amb serveis tècnics per seguir-ne parlant ja que
no és un tema que tingui lloc a la reunió prevista.
Com que el termini d’exposició pública finalitza el 24 de novembre s’acorda amb
l’equip de govern programar una reunió amb els tècnics referents i el Consell de Gestió
a l’àrea d’urbanisme de l’ajuntament.

Aclarit aquest punt es segueix l’ordre del dia:
1) Peticions de l’última reunió:
Enllumenat al tram de camí de Ronda de Cala Pedrosa (abans de la musclera): no
estan d’acord amb la resposta presentada a la reunió referent a que no es veu factible
perquè no es posa enllumenat en cap cas als camins de ronda, a més el tram definit
es considera perillós utilitzar-lo de nit.
El Consell exposa que el tram a què fan referència no és l’anomenat sinó que es tracta
d’il·luminar i condicionar el camí de ronda de Tamariu fins a ca la Perica (per fer més
transitable el passeig).
Baranes noves a les escales Joaquim Mir: es demanarà a l’empresa que ho solucioni
abans de recepcionar les obres.
2) Actuacions realitzades
Pla director: encara no està íntegrament finalitzat, per aquest motiu no s’ha fet arribar
al Consell de Gestió.
Passeig de Tamariu: Tot i la conversa, i a l’espera de la trobada amb els Serveis
Tècnics per aclarir qüestions, si no hi ha endarreriments les obres es podrien
començar al Gener i tenen una durada aproximada de 3 mesos.
Impulsora: s’estan fent les gestions necessàries per tal que la impulsora funcioni tot
l’any.
3) Informacions per part dels regidors:
El regidor Jaume Palahí explica que durant el 2017 es faran 8 tancaments de
contenidors on hi haurà un tancat exprés per mobles i trastos. De cares al 2018 estan
previstos 16 més: 2 per cada nucli coster i 2 per Llofriu i els altres 8 repartits per
Palafrugell.
Es podran fer durant el mes de maig (abans de l’estiu) i es començarà per fer els de
les platges.
També explica que es comptarà amb càmeres per detectar les conductes incíviques i
poder sancionar. Es col·locaran als contenidors més susceptibles a ser controlats i als
“punts negres” es col·locaran càmeres mòbils.
Es tracta d’eliminar punts de residus i els que es conservin que siguin més grans.
Referent al reordenament de la plaça d’entrada a Tamariu, el regidor Lluís Ros
proposa posar l’Oficina de Turisme i Creu Roja al davant i a la part de dalt un búnquer
per residus dels establiments (vidre i rebuig) amb refrigeració per evitar olors.
4) Demandes del Consell:
- Estació elèctrica sota l’escala – El Consell comenta que s’ha fet una rasa amb una
reixa però que no és suficient amb el cabdal d’aigua que baixa. Ha millorat però si hi
ha aiguat tornarà a entrar-hi l’aigua.
- Llumeneres per anar fins Aigua Dolça:de les 3 llumeneres actuals no en funciona
cap. Una fins i tot està desmuntada i queda molt fosc.

- Anant cap a Aigua Dolça hi ha un seguit de pedres esquerdades que el Consell creu
que poden caure: el regidor Lluís Ros comenta que estem a l’espera de la visita d’un
geòleg. El sr. Miracle comenta que hi ha un pi enorme que esmicola la roca.
- Sota embarcador: s’està descalçant i el Consell ja ho ha fet palès en més d’una
reunió. Demanen que es canalitzi l’aigua per restablir el canal i poder recuperar
l’onada perquè al no tenir-la descalça el llevant. L’onada forta, les pedres que es van
posar, no amortitzen prou. El regidor Lluís Ros, reitera que depèn de Costes i que és
un projecte molt car. Els Serveis Tècnics s’ho van venir a mirar però ara per ara està
aturat . S’ha de trobar una solució definitiva. El Consell demana que es torni a habilitar
el canal del pantalà i es posi una reixa però el regidor Lluís Ros comenta que es
necessita que un tècnic ho avali com a solució definitiva.
- Cartell: Des de la riera a la badia el cartell enorme (informatiu sobre la badia). no
permet veure la badia en sí. Se’n va parlar al Juny i es farà amb la reforma del
passeig.
- El Consell considera que hi ha massa senyalització també es revisarà amb el
passeig.
- El Consell exposa que davant del Mossec la sortida d’aigua neta està destapada. I
direcció Aigua Gelida no hi ha pas de vianants.
- Referent a l’entrada de Tamariu, el Consell exposa que el pas de vianants bloqueja
tot el carrer i crea embussos. Demanen una solució.
- Pinyes: el Consell es queixa que les pinyes no es recullen i amb el pes les branques
dels pins cauen. Sol·liciten que ara que és època de poda ho tinguin en consideració
per tal d’evitar el problema.
- El Consell es queixa de les instal·lacions aèries tant de telefonia com de llum. Se’ls hi
explica que no és quelcom fàcil de solucionar perquè depèn de les companyies.
- El Consell sol·licita que es faci arribar a ells també les notificacions que faci
l’ajuntament per temes d’obra pública, com ara la del passeig de Tamariu.
El Consell de gestió es compromet a fer arribar al tècnic el llistat d’incidències que ells
han anat recollint.
S’aixeca la sessió quan són les 12:45h del migdia.

