ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I
PARTICIPACIÓ TAMARIU, DEL DIA 12 DE JUNY DE 2012
Lloc: Hotel Tamariu
Inici de la sessió: 18,05 hores
Finalització de la sessió: 18,50 hores

senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA, President
senyor ALBERT GOMEZ CASAS, Primer Tinent d’alcalde i representant del Grup
Municipal de Convergència i Unió.
senyor FREDERIC PRATS ESTEVE, regidor de Relacions Ciutadanes.
senyor SAVADOR PELLICER SABALLS, de l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu
senyor ALBERT ESTEVA PLAJA, de l’Associació de Veïns i amics de Tamariu
senyor LLUÍS GERONES FONTFREDA, de l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu
senyor JOAN TANÉ CASADEVALL, de l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu
senyor LLUÍS PELLICER TRILLA, de l’associació de Veïns i amics de Tamariu
senyor MARC PIFERRER CORREDOR

Actua com a Secretari, el de la Corporació, senyor JORDI TURON SERRA.

1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE TAMARIU.En aquesta sessió queda constituït formalment el Consell de Gestió i Participació de
Tamariu.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.

2.- PRIMERES ACTUACIONS.Es fa constar que el senyor Joan Tané realitza les seves aportacions per escrit, però
s’excusa perquè ha d’anar a Barcelona.
Tampoc assisteix el senyor Lluís Gerones.
L’Alcalde-President de la Corporació manifesta que les decisions que es prenguin en
l’àmbit del Consell s’han de traslladar als òrgans executius (Ple o Junta de Govern
Local) per transformar-los en realitat.
La propera trobada es realitzarà el mes de setembre de 2012, per establir els
possibles inversions a Tamariu, en el pressupost municipal. Per tant, l’Associació
haurà de presentar un llistat proposta.
Les funcions del Consell de Gestió i Participació i de l’Associació de Veïns, són
diferents i compatibles entre si.
D’acord amb el que estableixen els estatuts reguladors, cal nomenar un vicepresident
del sector privat. S’acorda per unanimitat que sigui el senyor Marc Piferrer Corredor.
Així mateix, es comenta l’acord de Junta de Govern Local, conforme s’ha signat un
conveni amb el senyor Lluís Esteva, per posar un pàrquing gratuït a l’estiu, de 90
places, al carrer Equador. Es va fer un primer intent amb el senyor Sagrera, però no va
prosperar. Així mateix, el projecte de construir un aparcament de formigó a la pineda
col.lindant amb la riera, s’ha desestimat. La pineda continuarà essent, com sempre,
zona blava a l’estiu.
Al nucli de Llafranc es farà la mateixa actuació d’aparcament d’estiu, gratuït, darrera la
plaça dels Pins.
El Consell de Participació aprova, així mateix, el projecte per adequar deu espais a
Tamariu i millorar la seva qualitat urbana. D’aquests deu espais, set serien temporals i
tres quedarien fixes. Es realitzarà una reunió amb l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament,
per establir els espais i els criteris del concurs d’art urbà.
L’Alcalde-President exposa que pel que fa a les boies, cal assolir un equilibri entre el
seu nombre i la protecció de l’espai marítim i paisatgístic. L’Ajuntament no acceptarà
un increment del 30% o més, del nombre de boies.
Així mateix s’informa que pel que fa a les concessions de les terrasses als passeigs de
Tamariu, Llafranc i Calella, aquestes estan en fase d’informe des del dia 13 de març
de 2012, al Ministeri de Medi Ambient a Madrid.
Així mateix, s’han atorgat acreditacions a les nàutiques perquè puguin aparcar a les
zones de càrrega i descàrrega a l’hora d’anar a reparar alguna embarcació.
En relació als camins de Ronda, s’està fent el manteniment i la conservació dels de
Llafranc i Calella, pel que fa a Tamariu s’estan tramitant, des de la Generalitat, els
expedients d’expropiació per obtenir els terrenys que permetin fer el tram de Tamariu a
Cala Pedrosa i de Cala Pedrosa al Far de Sant Sebastià.

També, pel que fa a la neteja i als residus, hi ha una queixa, en el sentit que els
contenidors de rebuig i recollida selectiva s’han reduït i per Setmana Santa han quedat
desbordats. L’Ajuntament es compromet a traslladar aquesta petició a l’Àrea de
Serveis Municipals.
S’informa que l’Ajuntament està elaborant un nou Plec del contracte de recollida
d’escombraries i neteja viària, que puja a la quantia de 3,2 milions d’euros a l’any,
s’unificarà el contracte amb una única empresa, i l’objectiu és reforçar els caps de
setmana i ponts que és quan hi ha més afluència de visitants.
Aquest any es podrà implantar la Biblioplatja a Tamariu, ja que l’Ajuntament ha trobat
els 2.000 euros de finançament que faltaven.
També s’acorda que abans de finals de juny de 2012 es faci una reunió amb el Cap de
la Policia Local i l’agent que ha d’anar destinat a Tamariu, per tal de tractar les
incidències que es donen més sovint.
El senyor Joan Tané Casadevall presenta un escrit amb dues peticions:
a) El Camí de Ronda de Tamariu (pregunta que ja ha estat contestada en aquesta
reunió).
b) La problemàtica de les motocicletes en la zona de càrrega i descàrrega del
carrer de la Riera a la zona més propera a la platja, a l’estiu. En concret,
sol.licita més permissibilitat ja que en aquesta època estival no hi caben totes
les motocicletes en l’aparcament habilitat per aquestes i per tant, han d’envair
la zona de càrrega i descàrrega.

