ACTA DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DEL NUCLI DE CALELLA, DEL
DIA 29 DE MAIG DE 2013
ASSISTENTS:
President:
Sr.

JULI FERNÁNDEZ IRUELA

Vicepresident:
Sr.

FREDERIC PRATS ESTEVE

Vicepresidenta:
Sra. EULÀLIA OLIVE ABELLÀ
Vocals:
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

FRANCESC VAQUÉ TÀBOAS
XAVIER GÓMEZ MEIER
JOSEP ESTEBA GELPÍ
MARIA TERESA GALÍ CORREDOR

Secretari:
Sr. PERE SALA i CORNELL
En la Sala de membres de l’Associació de veïns i amics de Calella, el dia 29 de maig de 2013,
quan passen cinc minuts de les dinou hores de la tarda es reuneix el Consell de gestió i
Participació del nucli de Calella amb l’assistència dels qui s'han relacionat al començament de
l'acta.
El senyor Juli Fernández informa que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
s’aprovarà inicialment el dia 10 de juny.
Pel que fa en concret a Calella hi ha el tema referent a l’àmbit d’actuació del Pla de millora
urbana PMU-47, carrer del Sard, promogut per la Societat Actividades Inmobiliarias ACISA, SL.
S’han interposat dos contenciosos contra aquest Pla de Millora, per les germanes Simón, dictada
la sentència, aquesta ha estat favorable a les esmentades germanes, anul·lant l’acord del Ple
d’aprovació definitiva del PMU-4.7, del carrer del Sard, el terreny passa a ser urbanitzable, en
lloc d’urbà. Es va fer un Conveni urbanístic amb l’empresa ACISA SL, per les obres
d’urbanització, amb una aportació econòmica de 900.000 €, ara ja serien 1.130.000 €, només
faltava la llicència.
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Ara en la revisió del POUM s’han mantingut el màxim de 20 habitatges unifamiliars, i no s’ha
tocat res, està igual, s’ha de veure que passa amb la revisió i si s’hauria de tornar l’aportació
econòmica.
Pel que fa a l’Autovia, no es preveuen allotjaments de cap classe, només és permetran
edificacions relacionades amb activitats lúdiques turístiques.
La senyora Eulàlia Olivé, demana que per part del senyor Alcalde se’ns informi, quines de les
nostres propostes s’han portat endavant, què s’ha fet i què no s’ha fet.
El senyor Alcalde manifesta que les obres de repàs asfàltic de l’Avinguda Costa Blanca i les
voreres del Passeig de la Torre, degut a la premura de temps, han quedat aparcades fins passat
l’estiu. Pel que fa a les obres de reforma del Passeig del Canadell, es va dir que estarien
acabades abans del 30 de maig i s’ha complert. Una altre obre que es farà abans de l’estiu, és
el repàs asfàltic de l’Avinguda Costa Brava, entre el carrer Chopitea i la Plaça de distribució
(davant de l’Hotel Alga).
El senyor Xavier Gómez demana que aquesta obra es faci a la tardor i s’aprofiti per soterrar les
línees, per no haver de tornar a obrir el carrer.
El senyor Alcalde manifesta que parlarà amb els serveis tècnics per mirar de fer-ho així.
El senyor Vaqué manifesta que les platges estan fetes un fàstic, es el tema de cada any.
senyor Alcalde: L’1 de juny es començarà la neteja.
senyor Vaqué: S’hauria de fer a partir de l’1 de maig, i inclús els caps de setmana de l’hivern, si
és que es vol allargar la temporada.
senyor Alcalde: Del 10 de juny al 15 de setembre s’obren els lavabos i ja hi ha els serveis de la
Creu Roja, respecte a anys anteriors ja es va allargant la temporada.
senyor Vaqué: S’hauria de mirar el tema de que hi ha poca policia, i la sorra de la platja del
Golfet.
senyor Alcalde: Si el 15 de juny no hi ha sorra a la platja del Golfet, se n`hi portarà.
senyora Olivé: En la reunió que es va tenir amb l’IPEP i la Policia és varen presentar propostes,
que encara no han tingut resposta.
senyor Esteba:
desfibril·ladors.

Potser s’hauria de fe una reunió informativa sobre el funcionament dels

El senyor Alcalde exposa la relació d’actuacions que es faran ara:
-

Millora de la vorera del carrer Fuerteventura.
Instal·lar pany amb monedes als lavabos.
Nivellar la platja del Canadell.
Posada a punt de les dutxes, rentapeus i escales.
A partir de l’1 de juny dispositiu de neteja de les platges en marxa.
A partir del 10 de juny obertura de lavabos del Canadell i instal·lació dels serveis de la
Creu Roja.

El senyor Gómez manifesta que s’haurien de treure les pintades.
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Els presents consideren que de Setmana Santa fins a l’octubre, s’hauria de mantenir el paisatge
en condicions i el funcionament de tots els serveis, el turisme és la principal font d’ingressos de
Palafrugell i s’ha de cuidar molt i intentar allargar la temporada al màxim.
El senyor Alcalde informa que el pàrking del carrer Chopitea s’ha tret a concurs, un cop adjudicat
funcionarà com els altres anys.
senyor Vaqué: per entrar al pàrking del Casal, sobre tot venint de les platges, s’ha de fer molta
volta.
senyor Alcalde: el carrer Anselm Clavé, tornarà a ser en sentit de pujada, només per accés al
pàrking. Al final de l’autovia es senyalitzaran bé els pàrkings.
senyor Vaqué: La zona blava de pàrking pels que ens hem de desplaçar de l’extraradi, hauria de
ser gratis.
senyor Alcalde: La primera mitja hora ja és gratis, i s’està negociant perquè la segona mitja hora
costa 10 cèntims.
El senyor Esteba vol fer una sèrie de peticions:
- La casa del carrer Chopitea que es troba al costat de la del senyor Fernando Ferrer i en
front de la Croissanteria, és troba en un estat límit de deteriorament, i és un perill per la
salubritat i seguretat, s’hauria de fer alguna actuació al respecte.
- A l’embarcador del Port Bo de Calella, hi ha un ferro rovellat, que és un perill pels
vianants.
- En el quadre del mirador d’en Juanola a Calella, l’escrit que hi figura està molt i molt
rovellat.
- En el carrer Villaamil de Calella, en el tram final, que es recte i fa baixada, els cotxes
corren molt, s’haurien de posar uns limitadors de 30 km a terra o bé falsos ressalts
vermells.
- També s’haurien d’adaptar els ressalts a la normativa actual.
- A l’entrada del carrer Chopitea s’hauria de rebaixar el ressalt, ja que es perillós.
- La Sarfa fora d’hores punta hauria de mirar de fer el servei amb un cotxe petit.
Finalment, voldria dir que els Estatuts hi són per complir-los, que s’hauria d’informar abans al
Consell del que es pensa fer, o deixar de fer, i que volem que sobretot el Consell sigui operatiu,
si no és així no cal que fem reunions.
S’aixeca la sessió quan són les vuit hores i trenta-cinc minuts del vespre.
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