Instància genèrica
La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.
Gràcies per utilitzar aquest servei
ID Registre: E/002045-2016
Data i hora: 20/09/2016 17:08:16

Dades del Sol·licitant / Interessat
Nom: Narcís J. Ferrer
Raó social: CUMIE - Usuaris de la Marina Empuriabrava
DNI / NIF: G55198790
Domicili: Carrer Port d'Empuriabrava - Capitania, 1 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal: Empuriabrava
Municipi: CASTELLÓ D'EMPÚRIES (Girona)
C.P.: 17487
Telèfon fix:
Telèfon mòbil: 639213564
Adreça electrònica: njf@empuriabrava.eu

Dades del Representant
Nom:
Raó social:
Tipus de document:
Domicili: , Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
Municipi: ()
C.P.:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Dades de la Sol·licitud
Exposo: Millora de l'alçada dels Ponts de la Marina d'Empuriabrava
Sol·licito: Benvolguts En referència als Ponts de la Marina d’Empuriabrava. Assabentats que tenen previst la remodelació
dels ponts de la Marina d’Empuriabrava, hem sigut informats que l’altura màxima de pas de les embarcacions navegant pels
canals restarà com fins ara als voltants dels 2,8m. Com la remodelació dels ponts entenem se anirà fent de forma
progressiva, i amb especial urgència els ponts de vianants, ens agradaria aprofitessin la ocasió per deixarlos una mica més
alts perquè l’altura mitjana de pas de las embarcacions es situés als 3,5m, això afavoriria el conjugarlos amb els nous
dissenys tipus d’embarcacions dels usuaris de la Marina i complir amb las recomanacions de la CEE sobre aquest propòsit.
Seria una bona oportunitat, no tant per arreglar el passat, sinó per començar a treballar pels propers 50 anys. Els canals
d’Empuriabrava necessiten posarse al dia i aquesta millora en formaria part del que tots desitgem per la nostre Marina.
Coneixem las limitacions de pressupost, però deixant apart el impacte en impostos dels veïns d’Empuriabrava sobre el
conjunt del Municipi, no creiem que sigui punt de discussió el cost de una mica de formigó a les bases per aixecar una mica
els ponts “de fusta”. De segur que els tècnics del Ajuntament sabran trobar la solució més adient per complir amb la nostre
proposta. Amb el desig que estudien la nostre demanda amb la màxima atenció, ens posem a la seva disposició per
comentar o ampliar tot el que aquí els hi exposem. Ben atentament Narcís J. Ferrer President de la Comunitat d’Usuaris de
la Marina Interior d’Empuriabrava njf@empuriabrava.eu
Documents relacionats:

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Per S.M.S.: Sí
Telèfon: 639213564
Per e-mail: Sí
e-Mail: njf@empuriabrava.eu

