ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2013
A 2/4 i 5 de 8 del vespre s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de
Tamariu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Albert Gómez
Vocals:
Sr. Frederic Prats
Sr. Albert Esteva Plaja
Sr. Joan Tané Casadevall
Sr. Lluís Pellicer Trilla

El Primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, excusa la no presència de l’alcalde i els
informa sobre la reunió del Consell, la qual consistirà en recollir propostes i informar
dels projectes que aniran al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
Des del Consell excusen la presència dels srs. Marc Piferrer, Lluís Geronès i Salvador
Pellicer.
El sr. Joan Tané comença parlant de l’escala que s’ha col·locat en les últimes
setmanes d’accés a la platja. Es queixen que els esglaons rellisquen i poden fer mal a
la gent que hi accedeixi descalça, sobretot en un espai molt utilitzat per submarinistes;
asseguren que el material talla i pot provocar més d’un problema a l’estiu. El sr. Joan
Tané comenta que des de l’empresa nàutica Estoli es queixen que abans de fer
qualsevol tipus actuació similar cal consultar-ho.
El sr. Frederic Prats pregunta que s’hauria de fer? Els assistents comenten que com
estava abans que era d’obra ja funcionava, fins que es va trencar. Demanen que els
serveis tècnics busquin una solució. S’ha fet ràpid i bé, però el material galvanitzat es
rovellarà i durarà dos dies. S’hauria de fer abans de setmana santa.
El sr. Esteva comenta el problema de la cloaca rebentada, la que dóna al passeig. El
regidor Frederic Prats li contesta que el regidor de serveis, Xavier Rangel, té pendent
una visita en aquella zona amb el Consorci, i que són queixes reiterades per part de
veïns, cosa que cal arreglar.

Tots els presents comenten que tant aquest tema com l’anterior de l’escala, abans
d’actuar s’hauria de parlar amb els veïns.
El sr. Joan Tané comenta si hi ha la possibilitat d’obligar a fer les voreres a totes
aquelles cases que no en tenen. Explica que fa anys, algunes construccions van
edificar i en el seu moment el carrer es va fer sense voreres cosa que ara no seria
possible. Entén que si ara tot el que ho fa té l’obligació d’urbanitzar les voreres,
s’hauria de fer en aquelles que en el seu moment no es va fer.
El regidor Frederic Prats diu que portarà aquest tema a la propera comissió
d’urbanisme i que s’estudiarà.
El sr. Esteva pregunta per si els propietaris d’un xalet que hi ha a la zona de la Perica
arreglaran part del camí de ronda que tenen davant seu, ja que va quedar malmés per
culpa de les obres que hi van realitzar els propietaris.
El regidor Frederic Prats els hi comenta que això ja està parlat amb els propietaris i
que abans de l’estiu estarà arreglat; fins i tot la senyalització i un tall de seguretat s’ha
fet parlant amb els veïns. Tot i això, assegura que els serveis tècnics estant amatents
al tema.
Arribats a aquest punt, el Primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, els hi comenta com
s’ha tramitat el tema del PUOSC i quines prioritats ha considerat l’equip de govern pel
municipi i els nuclis. Comenta que a Tamariu s’arreglaran els accessos a la Cala
d’Aigua Xelida, amb un pressupost de 114.000 euros i es farà al llarg de l’any 2014.
L’obra afectarà al tram des del carrer fins a baix de tot.
Els membres del consell ho valoren positivament.
També pregunten per la barraca que hi ha a Aigua Xelida. El sr. Albert Gómez
comenta que s’està tramitant a Costes perquè es faci la cessió a l’Ajuntament. Els
membres del consell comenten que és una llàstima que es perdi perquè forma part del
patrimoni del municipi. En aquest mateix sentit, el sr. Gómez els hi explica el cordó de
seguretat que es col·locarà per a la gent que neda, els caiac, etc. Segons el primer
tinent d’alcalde això ha de protegir a la gent i mostrar el tipus de model turístic que
busca l’equip de govern; una actuació que de forma similar també es farà a Llafranc.
Els tres membres del consell presents a la reunió ho valoren favorablement.
El sr. Pellicer comenta que el carrer Aigua Xelida està molt degradat perquè l’asfalt
està molt malament. A més el carrer té una pendent pronunciada i és perillós, reclama
una actuació a tot el pis. El regidor Fede Prats comenta que fa forma d’ese i que
caldria que l’actuació fos a través de formigó i no asfalt perquè si no és així la solució
no serà definitiva. Comenten que a l’estiu hi accedeixen molts vehicles i que si no
s’actua aviat pot haver-hi alguna problemàtica.
El sr. Esteva esmenta que el nou parking que es va habilitar l’any passat ha funcionat
molt bé però li cal una millora en la senyalització i evitar els problemes de pols quan hi
ha un gran nombre de cotxes. A més a més, cal evitar que des de la riera fins el
aparcament els vehicles hi estacionin, ja que si no és així, hi ha moments de caos
circulatori. En definitiva, asseguren que va funcionar però cal millorar-ho.
Sobre les motos pregunten si és possible que a la zona d’accés al passeig, on hi ha la
zona de càrrega i descàrrega es pot habilitar més aparcament de motos amb la

possibilitat de compaginar els horaris, ja que a partir de certa hora ja no venen
camions a descarregar. Comenten si la Policia Local pot aportar alguna solució al
respecte.
El sr. Pellicer comenta que davant l’hotel Tamariu, quan es va fer zona peatonal es va
fer una actuació que ara s’ha tapat amb unes planxes d’acer inoxidable. Comenta que
hi ha una junta de formigó que s’ha fet malbé i s’ha arreglat d’aquesta manera, fet que
ha provocat algun altres problema, a banda de l’estètica, com que queden bassals
quan plou. No els hi agrada que en tant poc temps de l’actuació, això ja s’hagi fet
malbé.
En aquella mateixa zona, demanen que al carrer Es furió, que és peatonal, s’hi doni
més vida d’alguna manera, sigui amb jardineres o algun element de mobiliari urbà.
Asseguren que ha quedat molt buit i desangelat i cal donar vida a aquell carrer.
El mateix sr. Pellicer comenta que l’escala que puja a l’Hostalillo, la barana està
apuntalada sobre una peça que està esquerdada, de manera que es mou i
possiblement es faci malbé ben aviat si no s’arregla.
El sr. Gómez els hi pregunta sobre l’actuació Tamariu ES. Des del consell fan
autocritica i asseguren que tot i que la idea era bona, no es va assolir el ressó i
l’actuació que es buscava.
En aquest sentit, el sr. Pellicer demana que es tingui més presència i recursos sobre
Tamariu, que es tingui més en compte a l’hora de fer campanyes turístiques o
promoció del municipi. El sr. Gómez ho recull i li comenta que es tindrà en compte.
El sr. Esteva reclama que quan la brigada municipal faci alguna actuació treballi
correctament. Posa d’exemple les escales d’accés a la platja que es col·loquen a
l’estiu; on diu que hi han d’anar 2 o 3 vegades perquè sempre hi ha problemes. Això
cal evitar-ho perquè també són recursos malgastat per part de l’Ajuntament.
El sr. Pellicer comenta que va presentar una instància sobre el pla de mobilitat que
afectava a l’accés amb bus a Tamariu. Comenta que es proposava fer un bus turístic
que unís les cales. Segons Pellicer la instància es va respondre erròniament des de la
Policia Local. El sergent deia que la connexió és de cada 30 minuts, cosa que els
veïns asseguren que es falsa. El sr. Gómez agafa el compromís de respondre aquesta
instància de manera correcta.
En aquest sentit consideren que durant la temporada seria una bona idea fer un bus
turístic que, al mateix temps, servís de bus urbà. El sr. Gómez diu que ho parlarà amb
l’empresa SARFA.
Finalment, pregunten pel trampolí, comenten que treure’l seria contraproduent, perquè
on està col·locat la gent seguirà saltant a l’aigua hi hagi trampolí o no. Des del
consistori tant, el sr. Prats com el sr. Gómez comenten que això és un dels requisits
per accedir a la certificació de Bandera Blava i que cal esperar a veure els
esdeveniments com evolucionen.
S’aixeca la sessió a ¾ i 5 de 9 del vespre.

