ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 2 D’AGOST DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Lluís Ros
Vocals, per part del Consell:
Sr. Javier de Andrés Frago
Sr. Josep Mª Sàbat
Sr. Francesc Vaqué
Sr. Xavier Gómez
Sra. Lluïsa Bonal
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Obres
2) Serveis
3) Mobilitat
4) Policia
5) Residus
6)Peticions del Consell
Comença la reunió a les 18:35 h seguint l’ordre del dia:
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. Tal i com ja s’havia explicat a la reunió
anterior no és possible dur-ho a terme aquest 2018 tot i que tingui dotació
pressupostària. A banda, es menciona que s’han d’executar obres importants en dues
finques i d’aquesta manera s’evita fer coincidir la urbanització del carrer amb les obres
d’aquestes finques.
El Consell comenta que sempre hi ha endarreriments amb les previsions. El regidor
Lluís Ros explica que no sempre és possible complir amb les planificacions i no
sempre es pot arribar a la redacció de tots els projectes previstos.
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. Es confirma en base a la informació recordada de la
reunió anterior que a la tardor d’enguany s’executaran dites obres.

Casa Rosa: Les obres d’accés ja estan finalitzades. Resta pendent decidir per part de
l’equip de govern si es licita el magatzem. Si no es fes aquesta tardor es farà
igualment l’obra d’ampliació de la sortida de la terrassa i es traurà tant la
semiclavaguera en desús com el bloc de formigó que havia servit pels màstils de
banderes.
El Consell té dubtes sobre si la licitació es treu només pel propietari de la casa.
S’explica que les licitacions són públiques i si pot presentar qualsevol persona que
compleixi els requisits.
Rampa d’accés al Canadell: Costes ha emès informe desfavorable a la proposta
presentada. Els Serveis Tècnics estan preparant una segona alternativa amb ascensor
i amb les modificacions parlades per enviar-la de nou.
Segon graó de baixada la sorra de la platja de Port Bo:.Aquesta tardor s’executarà, un
cop acabi la temporada de banyistes.
Local Social. La barana encara no està posada, s’ha reclamat diverses vegades.
Respecte el pas elevat s’executarà aquesta tardor.
Soterrament cablejat, enllumenat i telefonia als Carrers: Miramar- Noi Menut- Bofill i
Codina-Gravina. Es va mantenir una reunió amb els responsables d’Endesa fa més de
tres mesos i estem a l’espera de pressupost. S’ha reclamat en diverses ocasions.
Obres amb partida finalista específica. Es té tot preparat i es faran aquesta tardor:.
- carrer Agustí Pi i Sunyer: s’executarà a la tardor,
- a l’adequació de la zona verda de Cant dels Ocells: també s’executarà aquesta
tardor. El que es va fer abans de l’estiu és aplanar i millorar l’aparcament, així com
col·locar una barana per millorar la seguretat,
- la rehabilitació de l’aparcament de Chopitea, que estava previst abans de l’estiu no
es va poder executar perquè s’han detectat més deficiències a solucionar a banda de
la simple reparació de la rampa. S’executarà aquesta tardor.
- el nou carrer Roca Vermella: Ja s’ha enderrocar la barraca i s’ha sanejat. La compra
ja està feta. Estem pendents de l’acord de la Comunitat en referència a l’aparcament
subterrani. Ens han fet saber que estan intentant negociar amb els API’s i els hotelers
per si volen places i així tenir suport econòmic. Els hotelers no estan interessats.
El Sr. Gómez comenta que amb ells no s’han posat en contacte, però considera que si
la Comunitat hagués començat a vendre les places sobre plànol ja en tindrien moltes
venudes perquè hi ha molts interessats en adquirir places d’aparcament.
Soterrament línies zona Calella Parc i carrer Julivia: Estem a l’espera de que Endesa
signi el conveni. També se’ls hi ha reclamat.
Males olors a les vivendes pel Palet i la Vela: Serveis Tècnics explica que hi ha 5
denúncies de locals a Calella. Es van prenent mesures però val a dir que per la
fisonomia de la zona és molt complicat evitar les olors als balcons de darrera les
xemeneies d’extracció, tot i que compleixin amb les normatives actuals arriben les
olors.

2) Serveis
Soterrament línia i provisional de llum: S’ha soterrat la línia perquè no quedin els
cables a la vista.
El sr. Sàbat diu que això està bé però continua penjat a la vista el provisional enlloc de
tenir-lo dins el magatzem tal i com es va acordar a la visita.
Toves sota voltes Portbo: tal i com es va acordar a la visita, el mes de maig es van
substituir les peces trencades i/o malmenades i es van pintar les voltes.
Pintades: A l’endemà de la visita amb el Sr. Sàbat es va anar a netejar la pintada del
cor de la façana que dóna a la platgeta, així com moltes altres pintades.
El Consell explica que hi ha una pintada a les roques que dóna al camí de ronda a
sota del mirador (sota els 3 pins) que s’hauria de netejar.
Mirador de Burricaires. Tal i com es va quedar a la visita, es va formigonar i es van
consolidar els desaigües. També es va aixecar la cota del replà superior per disminuir
el cabal d’aigua.
El consell comenta que estaria bé que es donés pendent als graons cap a Port Pelegrí
per evitar que es malmenin tant i es necessiti més manteniment del compte.
Neteja platja de Malespina. El dia de la visita es va detectar brossa (algues, troncs,
etc) i es va netejar el mateix dia.
El Sr. Vaqué explica que quan es fa la neteja de la platja del Canadell sempre es deixa
de netejar la zona sota els 3 pins que està ple d’algues que la gent ha d’anar
arraconant.
Jardineres a la línia de mar. Les jardineres són col·locades. Només resta pendent de
col·locar la setmana vinent la zona de Sant Pere. Hi ha hagut endarreriment en
l’entrega del material. També es van plantar flors de temporada a la nova jardinera
d’acer corten situada al Carrer Chopitea.
El regidor també explica que de cares a la temporada que ve, es plantaran plantes que
facin flor constant però no de temporada perquè com ja s’ha explicat la durabilitat i el
manteniment de les flors de temporada surt de les directrius acordades en matèria de
manteniment i estalvi d’aigua.
Neteja del carrer Tarrús: s’ha parlat amb l’empresa per a què comprovin que no hi ha
un problema amb el repartiment de zones i es faci tal i com està previst.
3) Mobilitat
Places d’aparcament entre el C. Tenerife i el C. Lanzarote: Després de l’actuació de
Mobilitat, serveis ha posat 2 bancs i una paperera a la zona pacificada amb els jocs
infantils.
Prat Xirlo zona 30: millores pendents al Carrer del Serrà: ja s’han executat les millores
pendents: pas estret artificial, amb balises i pintura, amb la col·locació d’un element
per a la reducció de la velocitat (coixí berlinès i trencament de trajectòria, jugant amb
l’ordenació dels estacionaments.

4) Policia
Multes zona contenidors darrera església (zona de càrrega i descàrrega): Les multes
des de fa un temps en el moment que es posen van directament a Xaloc per a la seva
tramitació. No són multes mal gestionades perquè realment existeix la infracció. Ara
bé, des de Policia es comprometen a avisar abans de sancionar, el mes de març que
és quan es comença a regular.
D’altra banda, s’està mirant de tenir més efectius a partir de l’abril, enlloc de juny per
tal d’endreçar la primera línia de mar on hi ha cotxes mal aparcats que dificulten la
mobilitat i donen mala imatge.
Seguretat Ciutadana: Des de fa 3 setmanes, hi ha una patrulla de paisà a Calella per
diferents problemàtiques: aldarulls a Canadell, tràfic d’estupefaents i també pel tema
dels aldarulls que es provoquen a primera línia (zona Passeig de la Torre, Villaamil,
Codina i Tarrús) per part de turistes, molts d’ells provinents del Càmping La Siesta, tal i
com comentaven membres del Consell dies abans de la reunió. S’explica que en
aquestes 3 setmanes, els agents mencionats, han obert més de 30 actes per consum i
conductes incíviques.
5) Residus
Horaris de recollida pel tram de carrer que va de Portbo al Palet:. Entre la Plaça Sant
Pere i el carrer Calau (fins a la Jijonenca més o menys) els establiments han de treure
els residus a la porta i el camió (tres en aquest cas, un per vidre, un per envasos i un
per cartró) tenen instruccions de passar a les 10h del matí.
Aquest any s’ha fet molta insistència amb l’empresa i els establiments per tal que
aquesta zona quedi neta amb el menor lapse possible, concentrant la recollida el més
a prop de les 10h possible. S’ha avançat una hora. L’any passat era a les 11h.
No és d’agrat de ningú els camions a cap hora, però aquesta és l’hora que els
establiments poden treure tots els residus i d’aquesta manera fer la recollida el més
ràpid possible. Si es passés abans els establiments deixarien les deixalles a la nit i
serien moltes més hores les que estarien al carrer, a banda, que es faria fressa més
aviat en una zona turística.
Punt d’acopi al carrer Chopitea amb carrer Pintor Joan Serra (30 m2): en la segona
reunió, també amb el regidor, es va descartar perquè no es veia clar i els veïns de la
zona del punt d’acopi es queixaven. D’aquí a que es sigui estricte amb l’hora de
recollida i amb la separació de residus.
6)Peticions del Consell
A banda de les diferents qüestions que s’han anat parlant durant la reunió, el Consell
exposa les següents peticions:
-

Horaris de neteja amb aigua a la zona del passeig (Portbo i Canadell): abans
es feia un parell de dies a la setmana. Ara només els dimarts.
Neteja carrer Noi Menut: el Consell comenta que la gent hi fa necessitats i està
brut tot i que s’escombri. Demanen que es netegi també amb aigua per evitar
que quedi brut i les olors.

-

-

-

Comenten que quan es neteja el passeig del Canadell tota la brutícia baixa per
les façanes que hi ha a sota i queda brut. Potser posant una canal de recollida
quedaria més net.
Bufadors: comenten que aixequen pols, fan fressa i escampen la brutícia.
Volen saber l’horari de recollida dels camions que fan la recollida dels
contenidors.
Senyalització velocitat autovia: expliquen que les úniques senyals de velocitat
que hi ha són les de 50 per precaució a les rotondes però no hi ha senyals de
finalització de 50 ni de la velocitat permesa a l’autovia.
A la zona dels Tres pins del Canadell, baixa molt la sorra i la gent gran no
arriba a la dutxa perquè no es pot enfilar.

A les 20.30h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Calella.

