ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Lluís Ros
Sra. Marta Baserba
Vocals, per part del Consell:
Sr. Javier de Andrés Frago
Sr. Josep Mª Sàbat
Sra. Eulàlia Olivé
Sra. Teia Galí
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Obres
2) Altres
3) Serveis
4) Mobilitat
5) Peticions del Consell
Comença la reunió a les 20:15 h seguint l’ordre del dia:
S’inicia la reunió explicant que el Sr. Esteba, membre del Consell, ara és el defensor
del ciutadà i per tant, ja no pot formar-ne part.
S’acorda regularitzar els membres en aquesta acta, deixant constància que els
membres a partir d’ara seran els següents:
- Javier de Andrés
- Josep Maria Sàbat
- Eulàlia Olivé
- Teia Galí
- Blanca Lloveras
- Francesc Vaqué
- Xavier Gómez
1)Obres
Es comença la sessió parlant dels carrers Punta d’en Blanc i Lluís de Santangel.
Donat el volum d’obres existents i que s’ha de prioritzar les inversions financerament

sostenibles per complir amb els terminis, és difícil que es pugui executar durant el
2018. Es començaran passades les festes.
Camí de Ronda i millora entorn Golfet: El projecte està acabat i les gestions amb
Costes de l’Estat estan tramitades. S’ha començat la negociació amb La Caixa pel
cofinançament de les obres. Si no hi ha endarreriment es podrà executar a la tardor de
2018.
Casa Rosa: Les obres estan a punt de començar passat setmana santa. Ho executa el
propietari de la Casa.
Rampa d’accés al Canadell: Es va fer una reunió la setmana passada amb Costes a
Barcelona. Són molt rigorosos i encara no han donat permís. Estan mirant i valorant
els informes. Des de Costes es demana si es tocarà a Puerto Limón. Ho tenen en
projecte a Barcelona. Des de l’ajuntament s’ha demanat un informe en referència a les
escales de Puerto Limón. Allà no es pot fer rampa.
Segon graó de baixada la sorra de la platja de Port Bo:.Aquesta actuació es durà a
terme. Segurament, es farà abans de l’estiu. Es demana que sigui resistent, perquè
sinó amb els temporals el malmenaran. S’acorda una trobada amb el cap d’urbanisme
i la cap de Serveis, conjuntament amb el Sr. Sàbat com a representant del Consell per
mirar i discutir les coses pendents a realitzar.
Carrer Alguer. L’ampliació de la vorera suposa eliminar 25 places de pàrquing. No hi
ha alternativa per recuperar aquestes places i actualment no és viable. Al Consell de
Gestió li sembla bé no suprimir places d’aparcament. La llumenera es queda en la
ubicació actual de moment.
Local Social. La barana encara no està posada, queda pendent. La paperera està
col·locada. Respecte el pas elevat, el tema s’està estudiant, ja que preocupa que
negui el garatge. Probablement es realitzi passat l’estiu.
Soterrament cablejat, enllumenat i telefonia als Carrers: Miramar- Noi Menut- Bofill i
Codina-Gravina. Aquesta qüestió resta a l’espera de resposta d’Endesa, per tal de
signar un acord o conveni. S’ha proposat que la companyia executi l’obra mecànica i
l’ajuntament l’obra civil. S’ha demanat valoració econòmica.
Obres amb partida finalista específica. Es té tot preparat i es faran passat l’ estiu.
Aquestes obres són les relatives al carrer Agustí Pi i Sunyer, a l’adequació de la zona
verda de Cant dels Ocells, la rehabilitació de l’aparcament de Xopitea i el nou carrer
Roca Vermella. Respecte a aquest últim s’ha arribat a un acord amb el propietari de la
finca del cantó de la vinya vella i l’ajuntament comprarà la propietat per fer el nou
carrer. Pel què fa a la rampa de l’aparcament Xopitea es preveu fer-la abans de l’estiu.
El Consell demana que es posi la pancarta de aparcament gratuït els mesos que no es
paga. Aquest any no s’ha posat. Com a últim incís, vers aquesta qüestió, es fa esment
que es portarà a terme l’arranjament de l’aparcament amb barana de la zona de Cant
dels Ocells.

2) Altres
Zona Calella Parc, carrer Julivia. S’explica a la sessió que hi ha problemes amb les
línies de la zona, les quals la companyia ha de reforçar. Endesa ha proposat un
conveni per soterrar aquestes línies. Aquesta última executarà l’obra mecànica i
l’ajuntament l’obra civil, que tindrà un cost de 60.000 euros. Si no s’accepta el conveni
ara difícilment es pugui soterrar més endavant per això s’ha aprovat.
3) Serveis
Clots del camí de ronda (tram de La Torre – Tres Pins – fins la Marineda): s’han
reomplert amb sauló abans de les festes. Ja està solucionat.
S’ha de fer una revisió dels camins de ronda per veure on és la manca de
manteniment i inversió per tal de planificar. S’ha de fer el mirador de la Torre, està
pendent.
Mirador de Burricaires. Els membres del Consell volen paviment. Quan plou en
aquesta zona el terra queda malmès. Part de la pedra ha saltat. Es valora fer alguna
actuació abans de l’estiu. També es mirarà el dia de la visita conjunta.
Josep Granés. Es valora l’actuació molt positivament. S’ha col·locat una barana de
fusta tractada i s’han reomplert els graons de sauló. S’ha executat abans de Nadal.
Jardineres a la línia de mar. Per completar l’actuació de l’any passat de substitució de
jardineres a primera línia de mar, abans de l’estiu s’acabarà de fer amb una
cinquantena de jardineres a la zona Villamil, Plaça de Sant Pere, la Barandilla. El
Consell ho valora molt positivament, però es queixa que no hi ha cap flor a la baixada i
a primera línia de mar. A Sant Antoni tot l’any està bé i florit.
Enllumenat escultura Candelaria i Hotel Portbo: ja està solventat.
4) Mobilitat
Prat Xirlo. El dia 23 de febrer va tenir lloc la reunió informativa pels veïns de Prat Xirlo
en referència a la zona 30. Aquest dimecres un grup de veïns i veïnes de la zona han
tingut una trobada amb el cap de la Policia i el regidor corresponent per fer una sèrie
de peticions que seran valorades.
S’ha executat i l’acord es provar el funcionament per Setmana Santa per si de cares a
l’estiu s’ha de reajustar alguna mesura.
Arrel de la zona 30 han sortit dues peticions dels veïns en la reunió del dia 23:
- Excés de velocitat al carrer del Serrà:
- Carrer del Serrà: després de les queixes per accés de velocitat es faran dues
actuacions: pas estret artificial, amb balises i pintura, amb la col·locació d’un element
per a la reducció de la velocitat (coixí berlinès). La segona actuació serà fer un
trencament de trajectòria, jugant amb l’ordenació dels estacionaments.
Estarà acabat abans de l’estiu

- Arrel de les peticions dels veïns del tram oest del carrer Primavera: s’ha
modificat el sentit de circulació d’un dels trams del carrer del passatge Teresa Ferrer i
Serra i el tram nord del carrer Tenerife, introduint el doble sentit de circulació. Amb
aquesta actuació els veïns del tram oest del carrer Primavera i el Carrer del Serrà que
vulguin anar cap al carrer Chopitea no hauran d’accedir a l’interior de la zona 30,
sortiran de forma directa i veurà reduït el temps per travessar el barri.
Places d’aparcament entre el C. Tenerife i el C. Lanzarote: S’han pintat els jocs
infantils i s’han posat les pilones (per part de mobilitat). En breu s’instal·laran 2 bancs i
una paperera. Aquesta zona compleix amb l’objectiu de recuperació d’espais pels
veïns i pacificació, contemplat al Pla de Mobilitat.
5) Peticions del Consell
Fanals carrer Xopitea. (vorera nova) El Consell comenta que hi ha una llumenera que
queda al mig del pas. Al arribar al cementiri es posarà una passera per creuar a la
pineda.
Multes zona contenidors darrera església (zona de càrrega i descàrrega): El Consell
exposa l’assumpte de les multes de després d’hivern. Cada temporada s’avisa
prèviament per indicar quan es comença a sancionar i aquest any han sancionat
directament. Una altra qüestió que els preocupa és que a l’hivern s’ocupa la primera
línia amb cotxes, quan s’obliga a treure la terrassa al propietari que tanca més d’un
mes. Demanen més control per part de policia.
El carrer Tarrús. Aquest no es neteja i cal que es tingui en compte.
Problemes amb les escombraries. És un tema que preocupa molt al Consell, els
restaurant treuen les escombraries a les 5 o 6 de la tarda però no es recullen fins les
10 o 11 del dia següent.
Plaça Port Bo. El Consell comenta que a la porta nova del soterrani hi ha cables. Volen
que quedi tot tancat al soterrani i que es faci entrega de la clau, perquè no quedi res
fora (comptadors i altres).
Altres Casa Rosa: el Consell recorda que hi ha pendent treure la semiclaveguera en
desús i el quadrat de formigó. Es mirarà en la visita de nou.
A les 21.27h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Calella.

