ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
TAMARIU, DEL DIA 21 D’AGOST DE 2021
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Jaume Palahí
Sr. Pau Lladó
Vocals, per part del Consell:
Sr. Jordi Miracle
Sra. Judit González
Sr. David Carquero
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Urbanisme
2) Serveis Municipals
3) Qualitat Urbana
4) Noves propostes
A les 11:10 hores comença la reunió donant la benvinguda a les reunions a la Sra
González que ara ocupa la direcció de l’Hostalillo i el sr. Carquero que és a la primera
reunió que pot assistir, es continua seguint l’ordre del dia:
1) Urbanisme:
Pla Director de Tamariu i fase 3 de Passeig de Tamariu: Continuem a l’espera del Pla
Director. La fase 3 s’està licitant per tal de poder-la executar quant estigui resolta.
Camí de Ronda del Passeig de Tamariu fins la Perica: La partida de romanent habilitada
per camins de ronda és de 200.000 euros i aquest camí és prioritari. Per tant, s’han
activat les expropiacions necessàries i s’ha començat a treballar amb el projecte.
L’alcalde explica que encara no s’ha pogut parlar ni tenir una reunió amb el Ministeri tot
i que fa dos mesos que políticament també s’intenta contactar-hi. Finalment, a través
d’un dels consellers, s’ha aconseguit coordinar una reunió pel mes de setembre, només
per parlar del tema. Cal tenir en compte que parlem del primer tram, és a dir, fins a la
punta del burro.
Sota embarcador i tram de Passeig fins a Aigua Dolça: Com es va dir a la darrera reunió
s’ha encarregat a Giralt que passi la càmera per comprovar l’estat del clavegueram.
S’aprofitarà per mirar tot el funcionament del clavegueram pel tema de les males olors
persistents. Es farà passada la temporada estival, de cares a l’octubre.

El sr. Miracle demana que se’ls avisi quan vinguin a fer-la perquè hi ha punts importants
a tenir en compte i hi volen ser. No es pot garantir quelcom però se’n parlarà amb
Urbanisme. Es remarca com antecedent que quant el canal es va enfonsar no es va
reposar el que hi havia.
Il·luminació Pineda (aparcament i parc infantil): Ja s’ha executat (cost de 26.000 euros).
També es van retirar els bancs i l’altar de la pineda de la missa perquè ja no es fan servir
i estaven en mal estat.
2) Serveis Municipals:
Arbres a la placeta d’entrada a Tamariu: Es van plantar després de la darrera reunió
amb els seus respectius escocells. Són Tamarius, en consonància amb els ja existents
per una banda i simètrics a els de l’altre. D’aquesta manera es deixa la zona central de
la placeta lliure per si es fa algun acte o esdeveniment.
Cartell del carril Aquàtic: Ja es va tornar a col·locar poc després de la reunió.
Col·locar més amunt la primera llumenera per anar fins Aigua Dolça: Ja es va fer,
després de la reunió. S’han anat fent reparacions durant aquests mesos també.
Rabassa d’arbre al parc infantil: Ja està treta.
Trampolí: Ja es va col·locar.
Tamarius torçats al passeig: Se’ls hi ha col·locat unes ànimes per a què es vagin
adreçant.
Tornar a formigonar la plataforma d’Aigua Dolça: Es va fer just després de setmana
santa.
Embornals i tub d’aigua davant el Mossec: Es van netejar i es va fent periòdicament.
Llumenera de la riera que no funciona: Es va reparar poc després de la reunió.
Reparació vorera carrer Aigua Blava: Es va reparar. Normalment no es fa vorera davant
de les parcel·les que encara no estan edificades (perquè les fa la propietat a l’hora
d’edificar). S’ha condicionat tota la vorera amb sauló compactat entenent que hi passa
a peu tota la gent que aparca al carrer Aigua Blava i que va direcció al centre de Tamariu.
S’estudiarà la possibilitat d’acabar aquesta vorera passada la temporada estival.
Reparacions diverses degut a les pluges a primers d’agost: Es va reparar l’escala
d’accés a la platja, es va tornar a condicionar la sorra, es van fer els punts de soldadura
de l’embarcador, es van reparar els sobreeixidors de dues de les tapes de clavegueram
del passeig. També s’ha reparat la dutxa (vam rebre avís dels veïns de que no
funcionava) i les escales que van al mirador que també estaven malmeses.
Pal de selfie anant cap a Aigua Dolça: Hi ha fet pintades i la nit de dijous van intentar
arrancar-lo malmenant tot el pal. S’ha de treure per poder-lo reparar.

3) Qualitat Urbana:
Paperera al parc infantil que no es buida i sempre està desbordada: Es va avisar a
l’empresa per a què la incloguin en la neteja periòdica de la zona. Ja s’hauria d’estar
recollint des d’abans de setmana santa.
Vehicles de neteja en contra direcció: En general no ho haurien de fer però puntualment,
quan cal netejar a banda i banda del carrer amb l’escombradora, és més eficaç que faci
un recorregut més eficient d’aquesta manera, en hores que no hi hagi trànsit. Si hi
hagués algun problema amb la circulació, aleshores si que hauríem de prendre mesures.
Mentrestant, el servei és el correcte.
Punt d’acopi que dóna a la riera suposa problemes: Es va decidir posar allà amb un
horari molt estricte (de 8h a 10h), com a molt aviat a les 8h els han de posar i a partir de
les 10h no hi hauria d’haver contenidors. Es vigila a través dels inspectors perquè no es
pot fer un tancat a la riera, l’ACA no ho autoritza. Des de primers de maig, amb la
reobertura dels establiments se’ls hi ha fet visites per reforçar aquest missatge. Si
continuen males praxis aleshores també se’ls sanciona. L’empresa realitza neteja amb
aigua a pressió també amb regularitat.
Avui encara queden molts contenidors per recollir a l’hora d’inici de la reunió. Des de
l’ajuntament es comenta que els mateixos negocis que es queixen, perquè viuen de la
imatge del nucli per omplir, després són els que no treuen els contenidors abans de les
10h del matí. Es va sancionant perquè ja s’ha informat suficientment, però no hi ha
maneres que es respecti encara que també sigui un perjudici per ells.
El regidor fa menció a la nova licitació pel canvi del contracte d’escombraries, del qual
s’informarà en reunió extraordinària quan tinguem clars els canvis, tot i que no sembla
que a Tamariu hi hagi massa opcions més que les existents.
4) Noves aportacions:
-

Ens fan saber que a l’entrada de Tamariu manquen 3 o 4 pilones del pas blau de
seguretat.
- L’escombradora passa a les 6:15h del matí i desperta tot el centre de Tamariu,
inclosos els turistes que s’allotgen als apartaments i hotels de la zona.
El regidor explica que s’ha de fer en hores que no hi hagi trànsit perquè a partir de les
8h del matí ja venen els repartidors i no es pot passar amb l’escombradora. És molt
complicat trobar una hora que no molesti a ningú i es pugui fer bé la feina, si es passa
un cop tanquen els negocis també hi ha gent dormint i, a més al matí, torna a ser brut.
- Desafecció del passeig marítim: El sr. Miracle torna a mencionar el tema. El
regidor explica que no hi ha interès a tornar a Madrid per reunir-se perquè ja s’ha
fet en dues ocasions i quan s’ha de formalitzar per escrit ho deneguen. La única
cosa que es pot fer és una tercera i última demanda, tot i que la resposta serà la
mateixa, no és una problemàtica només de Tamariu sinó de tota la primera línia
de costa.
El sr. Miracle demana veure l’escrit per tal de comprovar si pot fer alguna suggerència
o aportació. L’alcalde es compromet en demanar-ho i enviar-li.
Aprofita per comentar la implicació per part de Costes no només en aquest punt. Com
ja se sap, el temporal Glòria va crear seriosos desperfectes al Francesc de Blanes de
Llafranc i a la platja del Golfet de Calella. En quant al Francesc de Blanes donaven
suport tot i no venir a veure-ho, la comunicació va ser telefònica, amb la condició que es

reculés el passeig de 3 a 5 metres, fet impensable, i en quant a la platja del Golfet que
vindrien a mirar-ho setembre o octubre. Òbviament les reparacions han anat a càrrec de
l’ajuntament perquè no hi havia cap altra remei.
- En quant a Aigua Dolça volen saber en quina situació està l’emissari . El regidor
explica que en teoria està desconnectat. L’aigua de pluja es canalitzar pel carrer.
De totes maneres es preguntarà i es faran comprovacions a l’hora de passar la
càmera.
- També exposen la preocupació de que Aigua Xelida no tingui separativa i vaqi
tot a l’estació de bombeig.
Políticament s’explica que els carrers que fa anys que no s’hi ha fet intervenció, els més
antics no tenen separativa i això passa a tot arreu: Calella, Llafranc i la vila a banda de
Tamariu. Els separatives es van fer als carrers que es van arranjant.
- La directora de l’Hostalillo comenta que l’any passat amb el suport dels agents
cívics i l’app d’aforaments de les platges es va anar molt bé i els clients ho van
valorar positivament. Però aquest any no s’han pres les mateixes mesures i l’app
no s’actualitza i s’han rebut queixes.
L’alcalde explica que el plantejament per aquest estiu havia de ser diferent i un cop
començada la temporada i veient com havia anat el juliol ja no hi havia personal per
contractar més que agents de seguretat. Val a dir que la inversió només amb els agents
cívics l’estiu passat va ser de 60.000 euros i aquest any les mesures inicials no feien
suposar que s’hagués de mantenir el mateix sistema.
- Pla d’Usos: es parla de nou del Pla d’Usos ja que sembla que Capitania vol tornar
a implementar el de 2017. Comenten que els veïns de Tamariu s’hi oposaran i
que a més la normativa contempla que s’ha de notificar a tots els interessats i
afectats tot el que es faci: estudi, proposta, etc. Perquè no fer-ho suposa nul·litat
del procés.
L’alcalde explica que l’ajuntament és un mer intermediari en aquest tema, al final aplica
les directrius d’una administració supramunicipal.
Val a dir que ara tenim un element nou que facilita el procés, doncs faran d’intermediaris
entre Capitania i l’ajuntament, que és la Cambra de Comerç. Al setembre negociaran el
pla d’usos amb el Capità, evidentment amb el vist-i-plau de l’Ajuntament.
El sr. Comas s’incorpora a la reunió a les 12:43h just abans de finalitzar-la. El sr. Miracle
l’informarà dels temes tractats.
A les 13.00h finalitza la sessió ordinària del Consell de Gestió i Participació de
Tamariu

