ACTA DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. Josep Piferrer
Sr. Lluís Ros
Vocals, per part de l’associació
Sr. Marc Piferrer
Tècnic
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
1) Obres
2) Serveis i Altres
3) Mobilitat
4) Peticions del Consell

Comença la reunió quan són les 11:15h del matí a l’Hotel Hostalillo. El regidor exposa
els temes previstos a l’ordre del dia, conjuntament amb l’alcalde:
1) Obres
Enllumenat al tram de camí de Ronda de Tamariu a Cala Perica. El projecte existent
consensuat amb Costes és molt ambiciós. Queden afectades les finques de l’Abril, de
Reig i de Gric. Les dues primeres, sobretot la de l’Abril està afectada molt
significativament i és una expropiació molt agressiva. No hi ha decisió política ni
tècnica d’executar-ho. Cal tenir en compte que si a l’hora de les expropiacions s’inicien
plets es podria demorar anys. I la pèrdua de les propietats és molt elevada contra
l’avantatge de la consolidació d’aquest tram de camí. Costes no permet il·luminar el
camí simplement, primera perquè no s’il·luminen els camins de ronda i segona perquè
volen que s’executi l¡obra tal i com està prevista en projecte. No és un tram segur i
s’ha de passar per roques en la major part del tram. Es va demanar a la Generalitat
que executessin ells les expropiacions però tampoc han decidit fer-ho.
Per tant, a banda de refer els 2 graons que donen a la platja i posar alguna barana de
seguretat en el tram més perillós, sempre i quan Cosetes no hi posi impediments, no
s’hi farà res més.
El Sr. Piferrer comenta que es fa servir molt, sobretot el tram de ca la Reig.
S’acorda primer fiançar el terreny per a què sigui segur i el 2019 posar les baranes de
seguretat necessàries.
Obres del Passeig de Tamariu. Les obres s’han iniciat l’1 d’octubre tal i com estava
previst. Durant el Nadal es pararan les obres per no entorpir als negocis que tinguin
obert. Val a dir també que es mirarà que els caps de setmana el Passeig sigui
transitable. La fase 1 de les obres finalitzaran abans de Nadal. La fase 2 començarà

després de festes, tal i com comentàvem i finalitzarà el mes de març. S’està fent la
separativa de plujanes i aigües negres.
Estació elèctrica sota l’escala. La direcció de l’Hostalillo ja sap que pot iniciar l’obra per
la recollida d’aigües plujanes i d’aquesta manera deixarà d’entrar aigua a l’estació,
tenint en compte que es va fer l’embornal anteriorment. Ja saben que no necessiten
llicència per executar-ho.
Baranes noves a les escales Joaquim Mir. S’ha encarregat dins l’obra del Passeig que
posin el tram de passamà sol·licitat.
Roques esquerdades anant cap a aigua Dolça. Un cop obtingut l’informe de la geòloga
s’ha procedit a realitzar els treballs de consolidació de talussos i penya segat. El cost
de l’actuació és de 45.000€. Es considera, tant pel membre del Consell com per l’equip
de govern, que s’ha malmenat el paisatge però l’ajuntament davant les queixes
reiterades s’ha vist obligat a actuar.
Llumeneres per anar fins Aigua Dolça. Manca posar una placa solar a la que quedava
connectada a la finca. Quan es va posar la malla es va desconnectar. També es
retirarà el cable. Abans de Nadal estarà executat.
Sota embarcador. No es pot tornar a obrir el pas que es demanava a l’anterior reunió
perquè hi ha canalització de clavegueram. Es demanarà a l’empresa que està
executant l’obra del Passeig que posi unes roques per evitar que les onades piquin
directament i evitar així part de l’erosió, aconseguint també que s’acumuli la sorra.
Sinó funcionés s’injectaria formigó. Demanar un estudi a Costes és extremadament
costós. A Madrid es fa l’estudi en base a una maqueta per veure com va erosionant la
roca.
Instal·lacions aèries. Estem a l’espera de pressupost però el cost serà molt elevat.
S’haurà de valorar si realment es prioritza aquest tipus d’inversió donat que hi ha
moltes altres prioritats a donar sortida a Tamariu i la primera línia ja està soterrada.
Tapar la sortida d’aigua (riera) davant el Mossec. ACA no accepta que es tapi. És un
tram llarg de la riera. Diferent és l’enfustissat que es posa temporal com a ocupació de
via pública, però tapar-la no es pot fer. En tot cas, quan s’hagi de fer el carrer es
buscaran consensuades amb l’ACA.
2) Serveis i Altres
Cartell informatiu de la Badia. Ja està reubicat d’acord a la normativa.
Lliscament de la baixa d’Aigua Gelida. És una qüestió de la pendent que és
excessivament pronunciada. Ja s’està al cas de tenir-ho net. No és problema dels pins,
el mateix vent ho porta. L’única cosa que es podria fer és reforça la senyalització. El
Sr. Piferrer considera que el problema és que fa temps que no s’asfalta. Sol·licita que
es reasfalti perquè el desgast provoca que llisqui.
Reordenació de la plaça d’entrada de Tamariu. S’estan estudiant millores en la
recollida de residus perquè el sistema de recollida de Calella i Llafranc a Tamariu no

funciona. S’ha demanat a Urbaser i l’àrea de Medi Ambient propostes de millora. No hi
ha espais per posar contenidors. Un cop tinguem proposta estarà subjecte a habilitació
pressupostària.
Desfibril·lador. S’estudiarà posar-lo abans de l’estiu de 2019 un cop acabades les
obres del Passeig.
Pla director. Ja s’ha requerit a l’Enginyer el Pla finalitzat. Hi ha hagut endarreriments
donat a que s’ha prioritzat que elaborés el projecte les obres del Passeig.
Xiprers que envaeixen la vorera a la finca cantonada Riera amb Pescadors. Ja s’han
fet els requeriments necessaris i la publicació al BOE. Ho executarà l’Ajuntament de
manera subsidiària. No s’ha pogut fer durant l’estiu perquè s’han de complir tots els
requisits legals de requeriment cap al propietari. La setmana vinent s’executarà.
4) Mobilitat
Pas de vianants d’entrada a Tamariu. Es va executar abans de setmana santa després
que el Consell aprovés la proposta de mobilitat.
Pas de vianants del Mossec en direcció Aigua Gelida. Abans de setmana santa estarà
pintat segons la ubicació aprovada pel Consell.
5) Peticions del Consell
Inicialment no hi ha noves peticions. Es treballarà per la reconstitució del Consell amb
els dos membres actius actualment per tal que sigui representatiu de tot el conjunt de
Tamariu.
Es dóna pas a la contesta de l’enquesta facilitada per participació.

S’aixeca la sessió quan són les 12:45 hores

