ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 18 DE SETEMBRE 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, per part de l’Ajuntament:
Sr. Albert Gómez
Sr. Josep Gabarró
Sr. Frederic Prats
Vocals per part del Consell:
Sr. Albert Esteva Plaja
Sr. Salvador Pellicer Savalls
Sr. Lluís Pellicer Trilla
L’alcalde inicia la sessió, a les 6 de la tarda, esmentant que, enguany, vol donar un
impuls més important al Consell i establir una major fluïdesa entre els membres
d’aquest ens i el propi Ajuntament. A més a més, l’alcalde es compromet a realitzar-ne
un seguiment més exhaustiu.
Un cop iniciada la sessió es comenta la problemàtica del clavegueram a la zona del
passeig. L’alcalde, Juli Fernández, explica que aquest és un del grans problemes de
Tamariu que encara no tenen solució. Aquest any s’ha vist fortament agreujat per les
fortes pluges de la primera quinzena de Juliol, que han posat de manifest tots els
problemes.
Donat el moment de la temporada que ens trobàvem, només s’ha pogut treballar sobre
plànols i petites intervencions que han de preparar les feines d’aquesta tardor en tres
grans nivells:
-assegurar que la capacitat del col·lector submarí d’aigua dolça i el seu bombament
funcionin correctament. S’han detectat falles de corrent NO lògiques i es treballa amb
els telecomandaments per fer-ho més eficaç; el col·lector funciona bé.
-trobar altres problemes que generen aquestes situacions: les connexions de tubs i
pous NO són les millors: s’han trobat errors greus i que al llarg de les properes
setmanes s’iniciaran els treballs d’anàlisi i aixecaments per poder fes les millors
intervencions.

-alliberar la màxima capacitat possible de plujanes al sistema treballant des del final
del c/Aigua Blava amb la cantonada c/Pescadors.
Donat els problemes, d’hivern també, estem intentat que una solució complementaria
ha de passar pel funcionament normal tot l’any del bombament al passeig i així ho
provarem aquest any, comenta l’alcalde.
Els membres del Consell coincideixen que actualment aquest és el tema més
important i el que més els preocupa en l’actualitat. Demanen que es procedeixi a la
seva millora per tal d’acabar amb aquesta problemàtica que porta molt de temps
pendent. Des de l’ajuntament es comenta que tenen clar que cal endegar el tema quan
més aviat millor.
Seguidament, des del Consell consideren que cal donar un impuls al tema dels camins
de ronda, ja que dóna la sensació que no s’avança i que no es fa res a nivell de gestió.
L’alcalde els hi comenta les dificultats de treballar amb Costes i el Ministeri, així com
les negociacions amb els privats, que sempre són complicades.
Malgrat que els membres del Consell entenen aqueta dificultat expressen que cal
seguir-hi treballat perquè és vital de cara al turisme i als visitants, així com el que
representa de valor afegit pel nucli comptar amb un bon accés als camins de ronda. En
aquest sentit, demanen que si, des de l’Ajuntament, es pot mirar si a la zona de la
musclera es pot treballar mitjançant algun conveni i, paral·lelament consideren com a
prioritari el tram de Tamariu a Cala Pedrosa. Així mateix també esmenten que de
l’àrea catalana a Aigua Blava es podria millorar a través d’una petita actuació, ja que el
camí ja està fet. Demanen que només es pugi facilitar el pas i aportar-hi elements per
millorar-ne la seguretat.
Tant l’alcalde com els membres del Consell consideren que és un actiu turístic
important pel municipi i pel nucli de Tamariu.
En l’anterior reunió del Consell s’havia demanat una actuació a la pineda de la missa i
l’alcalde comenta que de cara a la primavera de l’any vinent ja està contemplar. Per
tant, s’assegura que estarà en perfecte estat quan comenci la temporada turística a
l’estiu.
Després que s’hagi posat punt i final a la temporada turística de 2013, els membres del
Consell volen repassar alguns temes vinculats a l’activitat del turisme. Primerament,
esmenten la problemàtica de l’ocupació de via pública al passeig, i comenten que
durant alguns dins hi havia dificultat per passar-hi a peu. L’alcalde els hi comenta que,
d’aquí unes setmanes, es convocarà al sector per tracta aquest tema.
Arribat aquest punt, l’alcalde els hi comenta que s’estan preparant els pressupostos
per l’any 2014. Demana als membres del Consell que hi facin aportacions per tal
d’incloure-les de cara a la composició pressupostària.
Abans de finalitzar la reunió, comenten que tenen algunes actuacions pendents, que
són les següents:

Al Carrer Es Furió, demanen de posar-hi jardineres per tal d’evitar l’estacionament de
vehicles.
El Sr. Lluís Pellicer demana que si amb el POUM es contempla la possibilitat de tenir 2
parkings, es podria alliberar la pujada d’Aigua Xelida de cotxes? Demana, que en
aquesta zona concreta es pugi contemplar una vialitat més peatonal.
El mateix membre del Consell pregunta que passa amb la possibilitat de fer un hotel
de grans dimensions a Tamariu.
L’alcalde explica que amb el tema de la revisió del POUM hi ha la previsió d’un hotel
de fins a 90 places, però que això pot canviar. Tot i això, esmenta que aquesta
projecte ve del Pla de l’any 1983 i els hi comenta que es parlarà amb el sector i la
ciutadania per tal de veure quines possibilitat hi ha i si tothom hi està d’acord.
Sobre l’aparcament provisional que es va tornar a obrir aquest estiu, comenten que ha
funcionat molt bé i que en fan una valoració molt positiva. Tot i això, amb l’ànim de
millorar, esmenten que caldria millorar-ne la senyalització de cara als usuaris que
visiten el nucli.
Una altra valoració positiva es realitza respecte al canal aquàtic que es va posar en
marxa aquest passat estiu. Malgrat això, demanen si es pot senyalitzar més bé i
col·locar-hi més boies perquè estan molt distanciades les unes de les altres.
Tornen a insistir en buscar una solució al tema del carrer Aigua Xelida, el qual fa molt
pendent i està molt degradat. En aquest sentit, el regidor Frederic Prats esmenta que
cal una actuació integral del carrer i cal que els serveis tècnics n’estudiïn les
possibilitats.
Demanen que les dues escales d’accés a la platja es quedin de forma definitiva i així
acabar amb les diferents actuacions puntuals i provisionals que s’hi ha anat fent.
Finalment, també demanen si es pot fer una campanya informativa per demanar als
establiments que no facin la neteja de davant del seu espai, al passeig, amb aigua, fet
que provoca molèsties.
L’alcalde esmenta que recull aquestes peticions i s’aixeca la sessió a ¾ de 9 del
vespre.

