ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 7 DE JUNY DE 2013
A 2/4 de 8 del vespre s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de
Tamariu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Juli Fernández
Vocals:
Sr. Frederic Prats
Sr. Albert Esteva Plaja
Sr. Salvador Pellicer Savalls
Sr. Lluís Pellicer Trilla

L’alcalde inicia la sessió esmentant que, quan s’està a punt d’iniciar la temporada
turística, es tornarà a activar la millora de l’aparcament provisional; els hi comenta que
l’any passat va funcionar bé però que cal una millor senyalització, la qual es treballarà
amb la Policia Local. Des del Consell ho valoren positivament i esmenten que sí que
cal una millor senyalització per tal de descongestionar el trànsit.
S’incorpora a la reunió el Sr. Jordi Miracle, que no forma part del Consell de gestió i
participació de Tamariu, però que és membre de l’Associació de Veïns i Amics de
Tamariu.
El regidor Frederic Prats comenta alguns temes que estan pendents des de fa alguns
mesos. El primer és de l’escala que s’havia col·locat a mitjans del mes de gener
d’accés a la platja. Es queixen que els esglaons rellisquen i poden fer mal a la gent
que hi accedeixi descalça perquè pot tallar, i sobretot en un espai molt utilitzat per
submarinistes; asseguren que el material talla i pot provocar més d’un problema a
l’estiu. En aquest sentit, ja havien comentat que des de l’empresa nàutica Estoli es va
traslladar la queixa que abans de fer qualsevol tipus actuació similar cal consultar-ho.
També comenten el problema de la cloaca rebentada, la que dóna al passeig.
El sr. Jordi Miracle comenta que “no és una bona fotografia de Tamariu la imatge de
les escombraries a la paret de la riera”, esmenta que això no afavoreix una bona
imatge del nucli, sobretot a l’estiu. I planteja tres qüestions: quina és la quantitat
d’escombreries a retirar, el problema del vidre i l’excés de soroll. L’alcalde, Juli
Fernández, esmenta que es pot col·locar una tanca de fusta per tal d’evitar-ne

l’impacte visual. El Consell proposa que se’ls doni 15 dies de marge per valorar quin
podria ser un espai alternatiu per traslladar-hi els contenidors.
Una altra imatge de Tamariu és la seva badia, i els membres del Consell consideren
que el cartell informatiu situat al passeig tapa el que podria ser la “fotografia” del nucli.
Demanen de canviar-ne la ubicació, buscant un espai proper que no “molesti” a la
vista.
El sr. Lluís Pellicer comenta que tenen a sèrie de temes “petits” i demana quina solució
es pot trobar:
Com està el tema de les voreres inacabades? L’alcalde contesta que s’està realitzant
un inventari i que es treballarà en aquest tema al llarg dels propers mesos.
Estat carrer aigua Xelida? El regidor Frederic Prats esmenta que s’ha de fer tot de nou,
una actuació integral. Comenta que aquesta obra s’haurà de fer a la tardor i amb el
consens dels veïns.
Parquing provisional d’estiu amb menys pols? Ja es va comentar que el parquing
provisional se senyalitzarà millor, però també esmenta que a partir de la setmana
vinent des de l’àrea de serveis es milloraran tots els aparcaments provisionals d’estiu a
tots els nuclis per tal de tenir-los a punt durant la temporada d’estiu.
Camins de ronda, com estan? L’alcalde comenta que es treballa per anar obrint trams,
malgrat no sap quan es podran executar. L’Ajuntament té la previsió per fer
manteniment, no obra nova. A més a més, també depèn d’altres departaments.
Ocupació de terrasses? Esmenten que a vegades no es pot passar perquè alguns
establiments ocupen més espai del permès. L’alcalde contesta que es mirarà de fer
complir la normativa i esmenta que a través de l’IPEP es pot d’informar i mirar de
regularitzar l’ocupació.
També realitzen un parell de propostes:
Sobre els nens que juguen a futbol al carrer, s’hauria d’instal·lar un rètol informatiu i
que la policia local eviti que es realitzi aquesta pràctica.
Sobre l’aparcament de motos al final de la riera, el qual sempre queda ple a l’estiu,
demanen que hi hagi més espai des de l’escala fins a la tanca, on hi hauria espai per a
15 o 20 motos més. També es pot mirar de regular-ho amb la zona de càrrega i
descàrrega parlant amb la Policia Local. Tot i això, esmenten que només és durant
unes hores els mesos de juliol i agost.
I seguidament, proposen una sèrie d’actuacions:
Carrer Es Furió, diuen que està desangelat, demanen de posar-hi jardineres.
Davant l’Hotel Tamariu comenten que surten escarabats del clavegueram
Esmenten que hi ha bancs trencats a la pineda de la missa.
Demanen que es faci una circular o un comunitat a tots els establiments de davant de
la platja, que es podria fer a tots els nuclis, perquè la gent de les botigues i
establiments abans d’escombrar les voreres tirin aigua o reguin, amb l’objectiu d’evitar
la pols, que és molesta per als visitats.
Abans de la finalització de la reunió, el Consell demana que abans de realitzar
qualsevol actuació es demani la opinió als veïns, ja que saben els problemes que
poden sorgir. Demanen tenir veu a l’hora de fer alguna obra o tasca, perquè llavors
sorgeixen problemàtiques i es gasten recursos.

L’alcalde els hi contesta que aquest és el principal objectiu del Consell i que per aquest
motiu es va crear.
Ells proposen que hi hagi un enllaç entre Ajuntament i Consell. Es decideix que el
regidor Frederic Prats rebrà tota la informació de les reunions de l’Associació i que el
Sr. Lluís Pellicer serà l’encarregat de gestionar el correu electrònic que s’ha posat a
disposició del Consell a través del web municipal.
S’aixeca la sessió a ¾ de 9 del vespre.

