ACTA DE LA REUNIÓ AMB EL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 13 DE MAIG DE 2017
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Vocals, per part de l’associació
Sr. JORDI MIRACLE
Sr. MARC PIFERRER
Sr. ALBERT COMAS
Sr. DANIEL CASANOVAS
Tècnics
Sra. ÚRSULA DORADO (Pla de Barris)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Pla director del clavegueram
2) Actuacions realitzades
3) Demandes del Consell
S’inicia la sessió, a les 11 del matí, amb l’explicació de l’alcalde sobre la contractació
d’una persona que tindrà la tasca de fer el seguiment de les actuacions recollides i
traslladar-les a les àrees per tal que hi hagi un millor retorn.
1) Pla director del clavegueram de Tamariu
L’encarregat de la redacció del Pla Director del clavegueram de Tamariu també és a la
reunió i explica la diagnosi i les possibles propostes als membres del Consell, abans
de que s’iniciï el projecte.
S’exposa un inventari de la xarxa actual, la descripció de la xarxa de clavegueram i
finalment les possibles hipòtesis de treball. I l’alcalde explica que serà una bona eina
de treball un cop finalitzi la temporada turística.
S’acorda que els membres del Consell podran comptar amb la memòria del projecte i
la documentació.
2) Actuacions realitzades
- Es fa un repàs sobre les actuacions realitzades recentment al nucli.
- S’acorda que: es mirarà que es pot fer per millorar la seguretat de les baranes que
s’han instal·lat a les escales Joaquim Mir, reclamen un passamà més llarg. I també
esmenten que amb les pluges l’enjardinament amb plantes aromàtiques han quedat
malament.

- Sobre l’enllumenat al tram de camí de Ronda de Cala Pedrosa, el Consell insisteix en
que seria un guany pel nucli i reclamen que es torni a estudiar la possibilitat de fer la
instal·lació. Hi ha cases per intentar fer la connexió passant els cables i es podria
utilitzar el camí de ronda un cop es fa fosc donant continuïtat a la resta i connectant
Llafranc amb Tamariu i fins a la Perica.
- Abocadors incontrolats – S’explica que es començarà una campanya pel control de
les restes de jardineria, on hi haurà un registre dels jardiners i un control exhaustiu
d’on es deixen les restes vegetals.
3) Demandes del Consell:
Neteja i bufadors – Esmenten que hi ha bufadors elèctrics (que fan molta menys
fressa) els actuals provoquen molèsties entre els veïns
S’aixeca la sessió quan són les 12 del migdia.

