ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ TAMARIU,
DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2012
Lloc: Hotel Tamariu
Inici de la sessió: 17,05 hores
Finalització de la sessió: 18,35 hores

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 XAVIER RANGEL MARTÍNEZ, regidor de Medi Ambient, Serveis Municipals i
adjunt d’Urbanisme
senyor SALVADOR 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 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

Assisteix com a convidat, el senyor LLUÍS ESTEVA SALA.

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

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la reunió anterior, corresponent al dia 12 de juny de
2012.

2.- ORDENANCES FISCALS I PRESSUPOST MUNICIPAL.El Primer Tinent d’alcalde, senyor Albert Gómez, manifesta que les ordenances fiscals
quedaran congelades, amb increment zero, excepte pel que fa a les taxes
d’escombraries domèstiques, que es poden incrementar entre un 3 i un 4,5%, com a
conseqüència del tancament de l’abocador de Solius, per anar a abocar a la planta de
tractament de Lloret de Mar, això comportarà que els ingressos del pressupost quedin
congelats i, per tant, les partides no es veuran incrementades en relació a les de l’any
anterior.

3.- MILLORES INFRAESTRUCTURES NUCLI DE TAMARIU.-

Compareix el senyor Lluís Esteva per valorar com ha anat el tema de l’aparcament,
aquest estiu, en relació al contracte de lloguer que va formalitzar, amb efectes del dia
15 de juny i fins el dia 15 de setembre de 2012.
Comenta que hi ha hagut tres problemes que s’haurien de resoldre per la temporada
turística 2013:
a) L’acumulació de pols a l’aparcament
b) La problemàtica de la senyalització, en el sentit que l’aparcament ha estat mal
senyalitzat.
c) Facilitar l’accés prohibint l’aparcament a banda i a banda de carrer.
El regidor de Serveis Municipals reconeix que de cares a l’any que ve, s’hauria de
posar sauló de paviment, com es va fer a Llafranc. La indicació cal que es posi en un
lloc més visible del carrer de la Riera.
Els membres acorden tenir presents tots aquests aspectes quan s’hagi de renovar el
contracte de lloguer de l’aparcament per l’estiu 2013.
El regidor de Serveis Municipals exposa que el PUOSC 2013 i subsegüents anys, no
té previst un calendari d’inversió.
Els representants de Tamariu comenten la incidència que es va produir el dimecres dia
12 de setembre a la tarda, en el sentit que el clavegueram del Passeig del Mar està
trencat, hi ha filtració a les roques i s’aboquen aigües negres a la platja. Entenen com
a inversió prioritària incloure en el pressupost general de l’any 2013, arreglar el
clavegueram.
El senyor Xavier Rangel diu que està en tractes amb el Consorci de la Costa Brava,
per mirar de normalitzar aquesta situació l’estiu que ve, canviant l’estructura de
bombament, tal i com s’ha fet amb el Passeig de la Torre a Calella.
El problema té el seu origen en un mal disseny de la xarxa de clavegueram que es va
realitzar en el seu dia entre Aigua Xelida i Tamariu.
Els representants del Consell diuen que com a conseqüència d’aquesta situació es
produeixen pudors i males olors al carrer Pescadors.
A continuació el Consell de Participació i Gestió de Tamariu, estableix com a les tres
prioritats, en matèria d’inversió per l’any 2013, les següents:
a) Arranjar el clavegueram
b) Millorar la neteja viària, sobretot el frontal del passeig, ja que després de netejar-lo,
tota la brutícia es trasllada a aquesta zona. Caldria, com a actuació final, rasclonar
aquesta zona de la sorra.
c) Instal.lar dos punts de llum a la zona de la pineda, on hi ha la zona blava a l’estiu.
El regidor de Serveis Municipals dóna compta que s’està redactant una nova plica del
contracte de gestió de residus, en què es dóna més importància a la recollida selectiva
comercial i no tant a la recollida domèstica.
A continuació es comenten, també, els següents temes:
- Neteja dels xiclets del Passeig Marítim, cada dos o tres anys, per part de l’empresa
concessionària del servei.
- Requerir als propietaris que tinguin pendent de fer-ho, la vorera davant de la seva
finca, per tal de millorar la qualitat i l’ornat públic de la zona.
- S’haurien de col.locar tres o quatre pedres al bosc situat prop de l’Avia Catalana, per
tal d’evitar que s’aboquin deixalles en aquest punt.

- Millorar la zona de la Riera.
El regidor de Serveis Municipals, en relació a aquest últim punt, exposa que aquest
àmbit de la Riera és competència de l’ACA, que comportaria la reducció de places
d‘aparcament en aquest àmbit, i que hi ha el risc que alguna vegada, com ja ha passat
fa anys, hi hagi un desbordament d’aquesta, com a conseqüència de pluges
torrencials.
A continuació es comenta que les actuacions realitzades per la Policia Local, amb
patrulla mixta amb els Mossos d’Esquadra, ha estat correcta i positiva, a diferència de
l’any passat (2011), que va ser més problemàtic. No obstant això, a partir del dia 26
d’agost, no hi ha hagut tanta presència, ja que l’agent de la Policia Local es va posar
de baixa d’IT.
Així mateix, se li planteja al regidor de Serveis Municipals, que adopti algun tipus de
solució per evitar la reducció de la sorra a la platja de Tamariu.
El regidor comenta que teòricament s’ha de demanar autorització a Costes, per
realitzar aquesta actuació i que estudiarà el tema.
També se sol.licita incrementar la freqüència de l’autobus amb interconnexió amb les
platges o cales de Calella, Llafranc i Tamariu.
El senyor Lluís Pellicer fa una proposta similar a la que s’ha realitzat a Begur, en el
sentit d’instal.lar un canal de boies entre Aigua Xelida i Tamariu, pels nedadors i pels
caiacs.
El regidor de Serveis exposa que amb el catàleg de custòdia aprovat per l’Ajuntament
es vol crear un ens de gestió marina que gestioni tot el tema del litoral (boies, caiacs,
llogues d’hamaques). S’enviarà un escrit a finals de setembre als representants dels
sectors afectats perquè nomenin un titular i un suplent.
Finalment el senyor Marc Piferrer demana una reunió amb l’Ajuntament per analitzar la
normativa sobre habitatges turístics i apartaments turístics, per tal que les agències
segueixin un criteri unitari.

4.- PRECS I PREGUNTES.No se’n formulen.

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

