ACTA DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 21 DE MAIG DE 2016
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sra. VANESA PALACIOS

Vocals, per part de l’associació
Sr. JORDI MIRALLES
Sr. OSCAR PORTELA
Sr. LLUÍS PELLICER
Sr. JORDI MIRACLE
Sr. MARC PIFERRER
Sr. JORDI GRAU
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. ANDREU VERDUGO (Policia Local)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Seguretat ciutadana i mobilitat
2) Sancions càrrega i decàrrega
3) Clavegueram
4) Ocupació de via pública
5) Platges
6) Neteja i escombraries
7) Festes
8) Altres
1.- S’inicia la sessió a les 11 del matí.
Seguretat ciutadana:
El cap de la Policia Local, Sr. Andreu Verdugo exposa que hi ha previst des de l’àrea
pel mes de juny, amb l’inici de la temporada turística. Així explica que es disposarà
d’un agent + un vehicle + un motorista, amb el reforç tal i com és habitual del cos dels
Mossos d’Esquadra durant tota la temporada d’estiu.
Al mateix temps, també exposa que l’any passat va donar molt bon resultat la
presència estàtica de l’agent per fer una tasca preventiva, així com el vehicle de
patrulla durant les nits. De forma resumida, el cap de la Policia mostra que l’any passat
es va fer una valoració positiva, malgrat que també cal deixar clar que durant el mes
d’agost hi ha un desbordament del servei al municipi i alguns fets que van succeir

s’han de considerar com a puntuals. En aquest sentit, explica que si en algun moment
el nucli ha quedat sense servei ha estat perquè els agents s’han vist obligats a donar
suport en algun altre nucli com Calella o Llafranc i que només es van constatar dons
actes de bretolades a Tamariu durant l’any passat.
En aquest mateix sentit, també es demana la col·laboració dels veïns i dels
establiments, ja que si es detecta algun acte incívic, és convenient trucar a la
comissaria de forma immediata.
Des del Consell mostren la seva preocupació per la gent que surt de les discoteques i
arriba a la platja de Tamariu de matinada, molestant els visitants i les persones que
estan de vacances, sobretot senyalen el punt horari d’entre les 6 i les 7 del matí. I per
aquest motiu, demanen si es pot fer algun pas per comptar amb la coordinació de
Mossos.
Des de l’ajuntament es contesta que en la propera Junta de Seguretat es plantejarà fer
controls d’alcoholèmia, que suposen un efecte dissuasiu important. En aquest mateix
sentit, l’Alcalde explica que s’ha fet un conveni amb la única discoteca que hi ha al
municipi per tal de ser més restrictius en aquest aspecte.
El mateix Alcalde també comenta que es mirarà de fer un esforç per buscar una
fórmula que porti un agent a cada platja durant el mes d’agost entre 6 i 8 del matí, de
manera que pugi servir per evitar situacions de molèsties i problemàtiques incíviques.
2.- Sancions càrrega i decàrrega:
El cap de la Policia Local aporta dades sobre la constància que s’ha practicat amb
presència habitual durant els mesos d’octubre a abril amb denúncies i intervenció del
servei de grua. Es constata que entre els mesos de gener i març s’han procedit a
realitzar 144 denúncies; aquesta dada confirma que són més que les de 2013 (108),
2014 (114) i 2015 (112). En aquest punt, l’Alcalde, Juli Fernández, esmenta que cal un
equilibri, mentre des del Consell també comenten que els hi preocupa el passeig.
En una reunió anterior, ja s’havia fet referència al mateix passeig, on els membres del
Consell denuncien que sempre hi ha aparcats vehicles damunt el passeig i que cal una
actuació policial més contundent.
- El Sr. Marc Piferrer exposa caldria unificar la senyalització, perquè majoritàriament no
és entenedora i demana a la Policia Local que col·labori amb les empreses de la zona.
Sobre aquest aspecte es decideix, amb la aportació de la Policia Local que, es farà
una reunió amb l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu i els establiments per veure
quin és el millor horari per a la majoria i així, es s’agafi un hàbit. La reunió la convocarà
l’Associació i l’ajuntament hi aportarà els tècnics de la Policia Local per tal de recollir i
aplicar les propostes que sorgeixin.
L’Alcalde exposa que el que s’ha acabat consensuant a Calella i Llafranc ha funcionat i
creu que cal separar el que és el subministrament d’aquells tipus de negocis que són
hotels o apartaments que necessiten 5 minuts per recollir claus o omplir papers. I al
mateix temps, ja que es fa això, també unificar quin tipus de senyalística s’ha de
col·locar. Finalment, l’alcalde diu que la reunió entre establiments, associació i Policia
ha de servir per prendre una decisió que sigui la que s’apliqui durant aquest estiu.

3.- Clavegueram:
L’Alcalde explica que s’ha encarregat un estudi pera analitzar la situació, la qual és
molt complexa. També esmenta que properament es farà una actuació, però que no
serà la solució definitiva, ja que el tema té una enorme complexitat. Tot i això, el
Govern hi destinarà 40.000 euros del tancament financer de l’any passat amb l’objectiu
de començar a treballar-hi.
Així mateix, al carrer dels Pescadors es farà la separativa i es millorarà les aportacions
quan hi hagi casos de pluja. I també es farà una actuació de manteniment a l’extrem
del passeig.
4.- Ocupació de via pública:
Des de l’Ajuntament s’explica que s’està treballant en el redactat de l’ordenança i que
aquesta entri en vigor el proper mes de setembre.
D’altra banda, el regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, exposa que es va fer
una reunió amb els operadors per mirar el funcionament d’aquest estiu (sobretot en la
part final del passeig). Comenta que entre voluntat i efectivitat, caldrà veure com
funciona i que l’objectiu és que tothom pugui gaudir de l’espai públic. Aquesta reunió
es va fer fa 3 setmanes i s’esmenta que el grafiat que es va aprovar es pot fer arribar a
la gent del Consell de Gestió i Participació per tal que ho valorin.
5.- Platges:
El tema de sota l’embarcador continua sent un tema preocupant pels membres del
Consell. Sembla que la darrera actuació no ha acabat de funcionar i se segueix
deteriorant degut a l’erosió. Segueixen comentant que és perillós, sobretot si vingués
un temporal.
El regidor Lluís Ros es compromet a mirar-ho amb els serveis tècnics i valorar quina
pot ser la millor solució a curt i mitjà termini; malgrat que entén que caldrà reforçar
aquella zona degut a la seva perillositat.

6.- Neteja i escombraries:
Primerament, l’alcalde, Juli Fernández, insisteix en què s’ha de tenir paciència perquè
s’està desenvolupant el desplegament del nou contracte, i que s’ha de notar una
millora substancial, ja que s’incrementen efectius i també maquinari.
Sobretot també s’insisteix en que qualsevol incidència s’avisi a l’àrea de Medi Ambient.
Des del Consell denuncien que a Aigua Xelida (carrer Capsacosta) s’hi aboquen restes
vegetals de tots els jardins de la zona, que ho deixen allà sense control.
I també es demana si hi ha la possibilitat de que els establiments puguin demanar
adaptar-se a la recollida de la selectiva. Des de l’Ajuntament s’informa que s’ha fet una
tasca d’informació, porta a porta, i que tots els dubtes es podien fer arribar a
l’empresa. A més a més, s’informa que es millorarà la freqüència horària a partir del
proper 1 de juny.

7.- Festes:
S’informa que hi ha autorització per la festa del 31 de juliol i que es traslladarà a l’IPEP
per tal d’informar-ho.
8.- Altres:
-

Radar pedagògic – Des de la Policia Local s’explica que es va instal·lar un
radar pedagògic al carrer de la Perica perquè és fins on l’ajuntament té
competència, aquell recull les dades i s’ha detectat que la gent corre més del
permès. D’altra banda, també es col·locarà a Aigua Blava, ja que també han
arribat queixes de velocitats excessives. Es procedirà a instal·lar un radar
sancionador si és necessari.
- Passeig – Des del Consell esmenten que tot i la pilona al passeig, els cotxes
entren per darrera en direcció prohibida. Una pràctica que ha augmentat des
de la presència del supermercat.
Des de l’Ajuntament, el cap de la policia local, esmenta que miraran que hi
poden fer, i si cal, es podria instal·lar una càmera semblant a la solució que
es va adoptar al carrer Chopitea de Calella.
- Presència de paneroles – Han aparegut en establiments de la part final del
passeig. Es traslladarà a l’àrea de Medi Ambient perquè hi faci una actuació.
- Gas – Des del Consell tornen a preguntar sobre la instal·lació de gas.
S’exposa des de l’ajuntament que s’hi està treballant, tot i que les obres van
amb retard.

S’aixeca la sessió quan són les 12.45 del migdia.

