ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2013

A les 6 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Calella.

ASSISTENTS:
President:
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Vocals, per part de l’Ajuntament:
SR. FREDERIC PRATS
SR. ALBERT GÓMEZ
SR. JOSEP GABARRÓ
Vocals, per part del Consell:
Sr. JOSEP ESTEBA
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. TEIA GALÍ
Sr. XAVIER GÓMEZ
Sr. EULÀLIA OLIVÉ
Tècnic:
Sr. JOAN ROCA (Policia Local)

L’alcalde del municipi, Juli Fernández, inicia la sessió contestant alguns temes
pendents de l’anterior reunió i comenta als membres del Consell la voluntat del
consistori per establir una millor relació, i més directa, amb els membres del Consell de
Gestió i Participació, per tant cal donar un nou impuls perquè la relació sigui més fluïda
i constant.
En relació a les diferents obres que estan programades de cara als propers mesos, es
comenta que s’han de planificar els calendaris pels inicis d’obra per tal de
consensurar-ho amb els membres del Consell.
Una obra és l’asfaltat i el soterrament del cablejat de telefonia del sector de Costa
Blanca davant de l’Alga, la previsió és que les obres s’allarguin durant de dues
setmanes.
Una altra obra important és la d’inici d’obres de la vorera del Canadell fins a Passeig
de La Torre (la previsió de dos mesos –l’hotel tanca a 30 de setembre-). L’alcalde
comenta que caldria consensuar els calendaris i que estaria bé que es fessin durant la
tardor, ja que a l’hivern fer obres sempre és dificultós i pot acabar allargant el calendari
previst.

Els membres del Consell demanen poder tenir una còpia dels dos projectes per tal de
poder fer les consultes pertinents, i si s’escau, fer-ne algunes aportacions abans de
que aquestes s’iniciïn.
Arribat aquest punt, l’alcalde els hi explica les diverses obres pendents per aquest
hivern:
-Vorera del cementiri a la part de dalt del C/ Chopitea. (PUOSC del 13 –
prorrogat).
-Solució per l’entrada al C/ Chopitea (davant del pàrquing).
-Lavabos del C/ Onyar (fer-los fixes i amb connexió a clavegueram).
En un d’aquests dos punts, el Sr. Esteba demana que, vinculat al tema de l’entrada del
carrer Chopitea, estaria bé que es “moguessin” els passos de vianants que hi ha
(sobretot el que es troba davant l’hotel Alga), ja que són massa allunyats i la gent no hi
creua, amb el conseqüent perill que pot comportar. Sobre aquest tema, el caporal de la
Policia Local, Joan Roca, comenta que es realitza un giratori d’accés al carrer és molt
probable que això provoqui un canvi en la ubicació dels passos de vianants; sempre
mantenint el que marca la normativa. Al mateix temps, esmenta que es pot fer un
reforç de senyalització, fet que milloraria la seguretat.
En aquest sentit, els membres del Consell demanen que els lavabos del carrer Onyar
comptin amb una millor senyalització.
Pel que fa referència als lavabos del Carrer Onyar, l’alcalde els hi comenta que es
treballa perquè deixin de ser provisionals i es consolidin.
Seguidament, els membres del Consell pregunten pels lavabos públics que es troben
sota el local social de l’AVAC i decidir quin sistema de tancament es realitza i quin
tipus de neteja. Sobre això, es decideix que el preu del tancament en monedes sigui
de 20 cèntims d’euro i que la periodicitat de la neteja sigui els dissabtes, diumenges i
dilluns. De cara la propera reunió del Consell, els seus membres demanen si es pot
instal·lar una molla darrera la porta i un llum automàtic perquè no quedi
permanentment encès.
D’altra banda, l’alcalde planteja alguns possibles temes de cara a l’any vinent, per tal
que el Consell hi pugui fer aportacions:
-Estem preparant pel 2014 una nova fase del Pla d’Enllumenats i si tenen idees les
podríem incorporar.
-Proposta per a una reunió + sectorial (restauració i comerç) per a valorar temporada i
millores a incorporar en relació a escombraries pel proper any.
-Valoració de la possible relació més intensa entre AVAC, Comerciants i l’IPEP per
programació i organització de “botiga al carrer” i altres actes. (alguns necessiten
incorporar-se al Pla d’Usos).
Els membres del Consell diuen que ho recullen i que en faran aportacions de cara les
possibles reunions futures.

Els membres del Consell esmenten que tenen un seguit de qüestions que han dividit
entre obres grans d’inversió i petites actuacions. En primer terme, el Sr. Xavier Gómez
esmenta els següents punts:
•

Urbanitzar Punta d’en Blanc – esmenten que no pot ser el seu estat actual en
un nucli com el de Calella. El regidor Sr. Frederic Prats esmenta que s’ha fet
una actuació, però els membres del Consell diuen que és un fet puntual que ha
funcionat però que cal una consolidació més ferma.

•

Les fonts del carrer Chopitea – demanen que o tornin a funciona o es treguin.
Actualment no funcionen i s’hi hauria de prendre una decisió.

•

Millores de l’accés i l’entorn de l’AVAC - En aquest cas l’alcalde els hi comenta
que hi ha un projecte i que es farà arribar al Consell per tal que el valorin.

•

Condicionar part del sector de la riera com a aparcament públic – Aquest tema
es troba aturat, segons comenta l’alcalde, ja que hi ha un problema amb
l’Agència Catalana de l’Aigua. Els membres del Consell demanen que es parli
amb l’organisme per tal de poder donar funcionalitat a aquest tema.

Arribat aquest punt, els membres del Consell de Gestió i Participació aporten una llista
del que consideren petites actuacions que creuen importants, les quals són les
següents:
•

L’ancora de la plaça del Port Bo, cal buscar un lloc alternatiu on tingui millor
presència o, en tot cas, adequar-la bé.

•

Arreglar el terra del C/ Mossèn Molla. Consideren que es un espai molt curt, al
lateral de l’església i està un xic deteriorat.

•

Al Passeig de La Torre hi ha sotracs i cal fer-hi una actuació.

•

Treure o traslladar el pas de vianants de l’Avinguda Terradellas, el qual no té
sortida (va sortir a la publicat a la premsa).

•

Voreres del carrer Forcades.

•

Les escales del Canadell, sota la casa rosa suposen un risc per a la seguretat i
són perilloses, sobretot amb la sorra de la platja durant l’estiu.

•

Millora de la senyalització dels aparcaments a Calella, ja des de l’autovia.

•

Embarcador que té un ferro que surt rovellat, a la zona del Port Bo, que és
perillós per a la seguretat de les persones.

•

Demanen si les dutxes del Port de Malaspina i del Canadell es poden canviar
de lloc.

•
•

A la plaça Primitiu Guri hi ha alguna esquerda que caldria arreglar.
Tractament de les voreres que es troben en més mal estat, ja que n’hi ha que
no s’han reparat mai (cal fer-ne una priorització).

•

Carrer Miramar número 3 hi ha un esglaó trencat i perillós.

•

Accés al mirador de Els Burricaires, caldria una millor adequació.

•

Boies del carril aquàtic – demanen que es mantingui més temps (un total de 4
mesos) i que es col·loquin més boies perquè hi ha massa distància entre boies
i si és possible alguna senyalització per distingir el carril d’altres espais. Fins i
tot demanen deixar un petit triangle per a la gent que neda durant tot l’any,
hivern inclòs.

Arribat aquest punt, el caporal Joan Roca explica algunes actuacions que ha realitzat
la Policia Local durant aquest estiu.
Es parla del conflicte durant la temporada per part d’un grup de joves que es trobava a
diari al Canadell provocant la preocupació del sector, dels banyistes i dels visitants. El
caporal va explicar que s’ha estat emetent a la problemàtica i assenyala la quantitat
d’actuacions que s’han fet durant juliol i agost.
Al mateix temps, també informa sobre la problemàtica de l’oci nocturn i “l’arribada” de
gent al nucli després del tancament de les discoteques situades a l’autovia provocant
problemes de mobilitat, de sorolls etc.
Des de l’àrea es comenta que, enguany, la presència ha estat molt elevada en relació
a la temporada turística anterior.
Finalment, en referència a la velocitat dels vehicles en determinades zones, els
membres del Consell demanen que al carrer Chopitea a Villa Mil es pintin els passos
de vianants tal i com si fossin un ressalt, fet que visualment provoca que el conductor
redueixi la velocitat.
Finalment, abans d’acabar la sessió, els membres del Consell demanen una reunió
sectorial amb l’IPEP i l’Associació Turística per tal de parlar de temes turístics i de
promoció del nucli.
El regidor Sr. Albert Gómez els hi comenta que es buscarà una data propera per tal de
poder tractar tots aquests temes.

S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 9 de la nit.

