ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 19 D’OCTUBRE 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
Sr. Francesc Vaqué
Sra. Lluïsa Bonal
Sra. Eulàlia Olivé
Sra. Teia Galí
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Obres
2) Serveis Municipals
3) Policia
4) Residus
5) Peticions del Consell
Comença la reunió a les 20:05 h seguint l’ordre del dia:
1)Obres
Es comença la sessió parlant dels carrers Punta d’en Blanc i Lluís de Santangel. Les
obres han estat traspassades a pressupost 2019. S’ha d’acabar de tancar el tema de
les contribucions especials. Tal i com es va exposar a la reunió anterior hi ha hagut
alguns endarreriments en projectes. Si no hi ha endarreriments les obres s’executaran
a la tardor, un cop finalitzin les obres privades que hi ha en execució.
Camí de Ronda i millora entorn Golfet: Estem a l’espera de la resposta del Ministeri i
de Costes per poder començar les obres.
Casa Rosa: Abans de Nadal es farà 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 exposa que manca recular els bancs enrere arran de les jardineres perquè
no quedin al mig del pas.

També comenten que el gota a gota de reg es connecta a les 19h i queda plena
d’aigua la terrassa. No és una bona hora. S’acorda que la Sra. Lluïsa Bonal ho parlarà
amb el propietari ja que són veïns.
Rampa d’accés al Canadell: Costes té des d’aquest estiu el nou projecte (amb
ascensor). Estem a l’espera de d’autorització. Cal tenir en compte que la darrera
vegada van trigar un any en respondre tot i anar-ho reclamant. Però cal tenir present
que la nova versió del projecte inclou ascensor i és força més cara. No està habilitada
la dotació econòmica de moment.
Segon graó de baixada la sorra de la platja de Port Bo:.Ja està encarregat i es farà
abans de Nadal. Abans de començar l’obra s’haurà de parlar amb el Sr. Sàbat perquè
demani que retirin les barques per poder-ho fer.
Local Social. La barana encara no està posada, s’ha reclamat diverses vegades i s’ha
encarregat a un altre ferrer. Respecte el pas elevat s’executarà conjuntament amb les
obres del carrer.
Soterrament cablejat, enllumenat i telefonia als Carrers: Miramar- Noi Menut- Bofill i
Codina-Gravina. Estem en la mateixa situació que a la darrera reunió. S’ha reclamat
reiteradament des de la reunió mantinguda amb la companyia la primavera passada i
encara esperem el pressupost.
Soterrament línies zona Calella Parc i carrer Julivia: Igual que en el punt anterior, a la
reunió amb companyia es va acordar el conveni perquè tenen molts problemes amb
les instal·lacions d’aquests carrers i encara han d’enviar el conveni per a què el
signem. També s’ha anat reclamant.
Obres amb partida finalista específica.
- carrer Agustí Pi i Sunyer: la setmana vinent es fa l’aprovació definitiva del projecte i
es licitarà.
- a l’adequació de la zona verda de Cant dels Ocells: s’està licitant l’obra, en un parell
de mesos es podran començar.
- la rehabilitació de l’aparcament de Chopitea: s’executarà abans de l’estiu de 2019.
Com es va comentar a la reunió anterior s’estan valorant les millores necessàries.
- el nou carrer Roca Vermella: es va convocar a la Comunitat a una reunió per
presentar la proposta. Inicialment no van estar d’acord perquè es van desdir de
l’aparcament però sembla que ho tornen a reprendre. Volen buscar agències per
vendre places i així poder executar. Estem a l’espera de la resposta definitiva per part
de la Comunitat.
Carrer dels Forcats: S’està preparant el pressupost de 2019. No sabem encara si hi
haurà partida econòmica per executar-ho, hi ha moltes urgències a solventar.
Pla director d’enllumenat públic: S’està elaborant un pla director d’enllumenat públic
perquè en el termini de pocs anys tot l’enllumenat ha de ser de baix consum.
Dutxa tres pins (Canadell): Abans de l’estiu es mirarà com està la sorra però no té
reparació definitiva, s’ha d’anar mantenint.

El Consell exposa que no s’hi ha fet manteniment en tot l’estiu i que la terra ha anat
baixant complicant l’accés. També exposen que les dutxes del Canadell tenen verdet i
els banyistes hi posen els peus.
Proposen si les dutxes es podrien posar arran de paret i no fer-hi paviment, just per
l’època de bany posar-hi una plataforma de fusta temporal.
El regidor comenta que la fusta encara serà menys estable perquè la sorra s’irà
descalçant.
2) Serveis
Provisional de llum: Aquesta tardor quedarà solucionat. S’ha encarregat al ferrer.
Jardineres a la línia de mar. Ja estan totes col·locades. El Consell es reitera en la
queixa de que les jardineres no estan ben cuidades, sobretot les de la baixada i les de
primera línia es veuen molt deixades i no tenen flor. El regidor comenta que parlarà
amb l’empresa per a què facin propostes de millora.
Mirador Punta dels Burricaires: Aquesta tardor es donarà pendent als graons en
direcció a Port Pelegrí perquè no malmeni l’aigua el terreny constantment. El Consell
comenta que el desguàs és brut perquè la gent hi aboca brossa. S’ha de netejar
perquè si no l’aigua s’embassarà.
Parc Infantil a Prat Xirlo: A finals d’any estarà posat. El regidor aporta imatge de la
ubicació.
Neteja Canadell zona 3 pins: El regidor explica que es va fent la neteja i el
manteniment. El consell exposa que el Canadell sí que s’ha anat netejant però la zona
dels 3 pins no, els turistes han estat apartant les algues tot l’estiu perquè no s’han
recollit.
Neteja Passeig del Canadell: Es mira de recollir quan netegen, tot i que no es faci
sempre. Els manteniments es van fent en base als efectius existents. No sempre és a
gust de tothom, així com passa amb els bufadors, que es mira de tenir en compte les
peticions però no sempre és possible.
El Consell exposa que els bufadors elèctrics fan molta menys fressa (mostren un
vídeo). L’alcalde comenta que a mida que s’hagin d’anar renovant es pot parlar amb
l’empresa per veure si els nous poden ser elèctrics.
3) Policia
Senyalització Autovia: La competència en matèria de senyalització d’aquest tram de
via és exclusiva de la Diputació, i per tant, qualsevol actuació que modifiqui l’actual
configuració ha d’estar sotmesa a la seva conformitat i execució. Se’ls insisteix sovint
perquè hi posin solució perquè és quelcom que des de Policia es va detectar fa temps
però encara no ho han solucionat.
S’ha fet arribar informe des de Policia a la Diputació perquè solucionin la situació.

4) Residus
Es fa entrega dels horaris de recollida de domèstica que el Consell va demanar en
l’anterior reunió.
L’alcalde explica que estan satisfets de l’estiu. L’inspector de residus ha estat
treballant intensament a la zona de platges per tal que els negocis complissin amb la
recollida selectiva i els horaris. S’han posat diverses sancions i han anat complint.
Ara hi haurà un inspector més. Aquest hivern es centraran a la vila amb les
acumulacions de residus i els trastos. Canviar els hàbits de la gent costa molt i vol
temps.
5)Peticions del Consell
A banda de les diferents qüestions que s’han anat parlant durant la reunió, el Consell
exposa les següents peticions:
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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.
Deixalles que provoca la Radikal: el Consell demana que quan hi ha
esdeveniments, com la Radikal entre d’altres, s’hauria d’exigir que ho deixin
net, tal i com s’ho han trobat. A la gent que organitza coses i treu benefici se’ls
ha d’obligar que deixin la zona neta com l’han trobada.
Vinculat al punt anterior, demanen que es tingui en compte quan hi ha
esdeveniments, perquè els camions de recollida no passi a l’hora que hi ha
activitats. Haurien de fer horaris especials aquests dies puntuals.
Passeig de Canadell. Els 2 últims anclatges de la barana del Passeig (a davant
de la casa Rosa) estan malament i la barana balla. S’ha de mirar de reparar
perquè no prengui mal ningú que es recolzi a la barana.
Bigues de les voltes. Davant de Miramar 5, les bigues estan cedint i corcades.
S’hauria de mirar per reparar-ho.
Papereres i contenidors zona centre: el Consell comenta que el terra de sota
les papereres i sota els contenidors queda molt brut. Demana que es netegi
amb aigua de tant en tant, per netejar-lo i evitar olors.
Carril de natació a Canadell (prop dels 3 pins): Comenten que hi fa molt mala
olor. El clavegueram que desembocava a mar està tapat però potser hi ha
alguna fuga. Hi ha gent que l’ha deixat de fer servir per les males olors.
El Consell comenta que davant de la farmàcia és necessari, a l’estiu, un
contenidor més de rebuig.
Mirador Enamorats (camí de ronda direcció Llafranc): Hi ha un dibuix verd.
Sobretot es veu des de mar. És a les roques. Demanen que es netegi.
Quan hi ha llevantada s’hauria de fer previsió perquè les escombraries
s’escampen. Per exemple, els mòduls blaus de passarel·la a la platja, voltaven
per tot Calella.
El Cau. Demanen modificació de la línia de banyistes, que cada any és més
àmplia i impedeix que les petites embarcacions s’hi puguin arrecerar. També hi
ha dues puntes de ferro d’un antic embarcador que són perilloses pels
banyistes els dies que la mar està moguda (adjunten fotos).
Manteniment AVAC: demanen una mà de pintura i cortines pel Local (les
actuals les va portar un membre de l’associació). També demanen clima al
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despatx perquè hi fa molta fred. Amb el de la sala i amb el de la biblioteca no
és suficient. De fet el de la sala no té prou força i no s’hi està bé.
Demanen punts de llum a Canadell i Plaça Església de manera permanent pels
actes i activitats que es duen a terme, així no han d’anar posant provisionals
cada vegada que hi ha quelcom.
Plaça del Portbo. Demanen un replanteig de la plaça i una barana per l’escala.
La pèrgola de la terrassa de Can Batlle està cedint.
La llum que il·lumina l’estàtua de Rodolfo Candelaria sota l’AVAC és fosa de fa
molt de temps.
Enllumenat de Nadal: demanen llums de Nadal a Calella.
Quan vens per l’autovia des de Palamós no hi ha cap cartell de Calella,
Llafranc i Tamariu, només un de platges i crea confusió al turisme. Demanen
cartell. Depèn de carreteres. Es mirarà si es pot demanar.
En quant a la publicitació que fa l’ajuntament de diferents temàtiques, sempre
hi diu platges. Volen que consti Calella, Llafranc i Tamariu, no platges en
general.
Riera de Canadell: Comenten que l’aigua pudenta i fosca que baixava a
l’alçada del carrer Alguer amb Tarradellas i que va sortir a la Vanguardia
aquest estiu no saben si és suficient amb la trampilla nova que es va instal·lar.
Volen saber si s’ha comprovat.

A les 21.45h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Calella.

