ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2019
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sra. Marta Baserba
Vocals, per part del Consell:
Sr. Javier de Andrés Frago
Sr. Josep Mª Sàbat
Sr. Francesc Vaqué
Sra. Lluïsa Bonal
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Obres i Serveis
2) Medi ambient
3) Mobilitat i Policia Local
4) Peticions del Consell
Comença la reunió a les 20:05 h seguint l’ordre del dia:
El Sr de Andrés fa una prèvia per fer esment a la rapidesa en la contesta en diumenge
del cap de Policia en referència a un correu que va enviar sobre l’estat de les banderes
de la Comissaria de Policia Local. N’està satisfet.
1)Obres i Serveis
Es comença la sessió parlant del carrer dels Forcats per informar que no té dotació
econòmica per aquest 2019.
Carrers Punta d’en Blanc i Lluís de Santangel. L’obra està planificada per la tardor de
2019. Està en pressupost i ja hi ha projecte.
Camí de Ronda i millora entorn Golfet: Del carrer Castellets fins a la Plaça Dorothy
Webster el projecte es va aprovar aquest dijous i es traurà a licitació. La resta de tram
té projecte i aprovació de Costes. Aquests estan licitant l’informe d’impacte ambiental
(requisit imprescindible per aquest tipus d’obres). Quan es tingui es podran licitar les
obres. El compromís existent amb la Caixa és que ho executarà paral·lelament a
l’auditori (que serà soterrat i tindrà un aforament per unes 200 persones).
L’alcalde explica que el carrer Castellets també s’urbanitza, quedarà com un passeig
enjardinat. Era un acord amb el propietari del xalet del Golfet que té la primera

ocupació condicionada a això. Si no ho executés ho faria l’ajuntament de manera
subsidiària ja que encara es té retinguda la fiança.
El Consell fa saber que hi ha hagut una tala massiva de pins i que des de mar es veu
íntegrament el Castell del rus, cosa que no havia passat mai. Es mirarà quin és motiu.
Casa Rosa: Es trauran els bancs existents i es substituiran per uns de nous que
ocupin menys espai i arran de jardineres. Abans de l’estiu s’executarà 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 el reg continua degotant a totes hores i que no s’encenen les
llums que suposen que són del propietari i la terrassa queda molt fosca.
Rampa d’accés al Canadell: S’ha encarregat al despatx d’arquitectes BCR (el mateix
equip contractat pel Passeig de Llafranc) una nova proposta per buscar alternatives ja
que la proposta amb ascensor no només és molt cara d’inversió sinó també de
manteniment.
Segon graó de baixada la sorra de la platja de Port Bo:.Es farà abans que comenci la
temporada de banyistes.
Dutxa tres pins Canadell: L’enginyer de Costes es va comprometre a projectar millores
a la zona (inclosa l’escala). Estem a l’espera. No podem moure la dutxa o fer-hi obres
per iniciativa pròpia. Hi ha un dels 3 pins que és mort. Ja s’ha contractat la retirada
amb un cos d’uns 4.000€ aproximadament. El sr. Vaqué en farà la reposició .
Local Social. La barana ja és posada. Falta pintar-la.
Soterrament cablejat, enllumenat i telefonia als Carrers: Miramar- Noi Menut- Bofill i
Codina-Gravina. Les gestions amb Endesa estan en el mateix punt que a la darrera
reunió. Es va reclamant constantment però no donen resposta.
Soterrament línies zona Calella Parc i carrer Julivia: Igual que en el punt anterior,
encara estem a l’espera de la signatura del conveni.
Obres amb partida finalista específica.
- carrer Agustí Pi i Sunyer: s’estan executant les obres i en funció de com quedi
s’acabarà de buscar la solució pel pas de vianants a la cantonada de l’AVAC. El
Consell demana que es rebaixi la vorera del Agustí Pi i Sunyer davant la rampa
d’entrada per facilitar l’accés.
- a l’adequació de la zona verda de Cant dels Ocells: encara no s’ha licitat perquè
s’estan fent millores al projecte.
- la rehabilitació de l’aparcament de Chopitea: s’està adjudicant.
- el nou carrer Roca Vermella: s’està estudiant les propostes amb la comunitat de
propietaris per trobar la solució definitiva.
Provisional de llum: Encara està pendent la portella. El sr. Sàbat explica que potser
seria millor posar-lo dins del magatzem i deixar la clau, ja que la portella ja té un forat
per on passar els cables.

Bigues sota voltes davant de Miramar 5: Es valorarà tècnicament perquè les bigues
són de la propietat privada i en tot cas si s’han d’arranjar s’haurà de requerir a la
propietat.
Vorera del Chopitea (a l’alçada de l’stop de sortida de Prat Xirlo a l’esquerra): s’està
adjudicant les obres per fer vorera i així solucionar els problemes de visibilitat pels
cotxes mal estacionats.
Can Batlle: El projecte inclou l’enderroc d’una part del voladís. Està pendent
d’aprovació per part de Patrimoni a Girona. Quan estigui aprovat s’executarà. El
propietari farà la resta d’obres conjuntament amb aquesta, s’ha fet projecte conjunt.
Enllumenat escultura Candelaria: La llum es va suprimir perquè enlluernava els
vehicles. Estem a l’espera de col·locació d’un altre tipus de llum que no perjudiqui els
conductors i conductores.
Pla director d’enllumenat públic: Es continua treballant en el canvi de tota la
il·luminació municipal. Aquest any torna a haver una dotació important per canvi
d’enllumenat i s’està decidint quines zones es prioritzen aquest 2019 (es solen
prioritzar zones on hi ha problemàtica amb l’enllumenat).
Reparació per evitar aigua bruta a la Riera del Canadell: S’ha comprovat que la
reparació és correcta. I amb l’època de pluges (octubre – novembre) no hi ha hagut
més incidència.
Plantes per les jardineres a la línia de mar. Es mirarà que per Setmana Santa hi hagi
més planta amb flor i no només palmeres i cactus però en cap cas es posarà flor de
temporada.
Pintades a les roques: Fa 3 setmanes es van treure les pintades existents, també es
va revisar tota la zona de la Marineda. El Consell explica que queden pintades a la
zona del Sant Roc, enviaran fotografies.
Mirador Punta dels Burricaires: El mes de desembre es va fer un reg perquè les aigües
baixin al talús de la platja i s’ha posat sauló que es va compactar amb maquinària
perquè quedés ferm. També es va revisar l’embornal del Mirador.
El Consell està satisfet del resultat.
Neteja Canadell zona 3 pins: Està programat fer les neteges. En cas d’un temporal que
es vegi que s’acumulen les algues només cal trucar a Serveis i vindran a recollir-ho.
Membres del Consell comenten que les algues compacten la sorra per a què no se
l’endugui la mar i que són residus naturals.
Neteja del carrer Noi Menut: També es va demanar a l’empresa que ho netegés.
Ancoratges barana Passeig del Canadell: es va fer arribar a serveis i en principi està
reparat.
Platja del Cau (ferros antic embarcador): S’ha fet arribar la informació i les fotos a
l’àrea de Serveis per a què prengui mesures abans que comenci la temporada d’estiu.

Parc Infantil a Prat Xirlo: Aquesta primavera quedarà col·locat.
Manteniment de l’AVAC: El pintor té en llista venir per pintar parets, reixes i la barana
nova, l’empresa revisarà els 2 aparells de clima existents per a què funcionin
correctament, i, en referència a les cortines i un nou aparell de clima pel despatx, es
demana a l’AVAC que demani pressupost, ja que coneix les necessitats, i es faci
arribar a l’ajuntament a través del correu de contacte habitual.
Brossa al final del carrer Tarradellas: També es va demanar a l’empresa que ho
netegés.
Impulsora d’aigua Prat Xirlo: El propietari del solar del cantó de la impulsora a Prat
Xirlo ha sol·licitat de nou que es traslladi. Ara la impulsora és petita. S’està mirant de
passar a la zona d’equipaments i arribar a un acord econòmic amb el propietari.
Arbrat Calella Park: Aquest mes de gener, el 23 concretament, es va requerir a la
propietat que els podi arran de mur per a què no sobresurtin i envaeixin la vorera.
Mur Càmping Moby Dick: Ja tenen llicència per refer-lo i deixar la vorera neta de runes
i en condicions. Un membre explica que les runes ja les han retirat.
WC públics: Es provarà de que siguin oberts les 24 hores a veure què tal funciona,
augmentant el servei de neteja, i que la gent no hagi d’anar als bars al WC.
El Consell demana que es repari la llum que no funciona i que posi tapa al WC que no
hi és.
2) Medi Ambient
Exigir en actes com la Radikal que deixin la zona neta tal i com se l’han trobat: Tenen
condicionants en l’organització marcats per l’IPEP i medi ambient. En tot cas s’ha
demanat a l’IPEP que abans de tramitar el retorn de fiança es comprovi l’estat de la
zona. Demanen que també sobre les barques perquè hi deixen moltes deixalles.
Horari de recollida dels camions quan hi ha actes: S’intenta adaptar els horaris per no
interferir en concerts però no sempre es té la informació.
Terra de sota els contenidors i les papereres zona centre molt brut: S’ha demanat a
l’empresa que ho tingui en compte.
Estiu: un contenidor més de rebuig davant de la farmàcia: es tindrà en compte per
posar-lo a l’estiu.
Planificació de recollida quan hi ha llevantada: S’ha parlat amb l’àrea responsable i és
poc viable planificar un servei diferent segons el vent. En tot cas, es prenen mesures
per evitar que s’escampi la brossa. S’està estudiant la possibilitat de posar papereres
que tinguin tapa a sobre amb un forat per llençar petits coses i així evitar també que hi
deixin la bossa d’escombraries domèstica.

3) Mobilitat i Policia Local
Repintat de les línies d’aparcament a la zona centre: S’està executant projecte per fer
zona 30 al centre de Calella, es repintarà tot i es posarà tota la senyalització vertical
nova. S’havia començat a canviar les senyals verticals, però hi ha hagut un problema
de defecte de material i estem a l’espera que arribin les noves. Dilluns comencen a
repintar tot el centre. També es canviaran les balises malmenades (com per exemple
les de davant de l’església).
Senyalització Autovia: S’està gestionant amb la Diputació que és qui té competència a
l’autovia. S’ha presentat informe i estem a l’espera de resposta.
Senyalització a l’autovia des de Palamós de Calella, Llafranc i Tamariu: S’està
gestionant amb Carreteres, que és qui té competència en aquesta matèria,
conjuntament amb altres problemàtiques de la zona.
Proposta Zona Cap Roig: Es vol fer una prova pilot aquest estiu: l’avinguda d’accés al
Cap Roig, Avinguda Costa Brava, té 7 metres de calçada i voreres de 2 metres al
costat esquerra. Es retiraran els cotxes de la vorera, es deixarà un carril de circulació
de 3 metres d’ample, i s’ordenarà l’estacionament en línia de 2 metres d’ample a tots
dos costats del carrer (en els trams que no hi ha garatges). Es comptaria amb unes
100 places d’aparcament extraordinàries.
Tal i com indica el plànol presentat, la idea seria que el sentit de circulació de
l’avinguda seria de pujada i la sortida es faria per dins.
El Consell està d’acord en que es provi per veure quin resultat dóna.
Prohibició d’estacionament a la plaça del Portbo: l’alcalde explica que es posarà cartell
prohibint l’estacionament.
El Consell celebra que sigui així que ja se’n fa un abús.
5)Peticions del Consell
A banda de les diferents qüestions que s’han anat parlant durant la reunió, el Consell
exposa les següents peticions:
-

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.
- El Sr. Sàbat explica que Endesa té partida econòmica per solventar punts
negres sancionats per Indústria. Des de la granja Tibau fins a la colina del sol
hi ha 8 pals de llum, 2 de formigó i 6 de fusta i volen soterrar la línia per no
pagar sancions, sempre i quan l’ajuntament faciliti els tràmits ja que poden
invertir la partida en altres zones com Palamós o Sant Feliu.
L’alcalde li demana el contacte amb qui parla i el sr. Sàbat facilita el nom per a què
ens puguem posar en contacte. Treballa per IM3 que són els enginyers que tenen
contractats a Endesa.
- Fa 10 anys es van posar uns focus provisionals sota voltes per evitar tràfic
d’estupefaents i consum d’alcohol. Han funcionat molt bé però són provisionals.
Demanen que es substitueixin per quelcom més adequat i s’ordenin els cables
que pengen dels mateixos focus.

-

El Consell aporta fotografia a l’alcalde perquè el mur de l’embarcador a la Cala
de’n Massoni s’està malmenant i acabarà cedint.

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

