ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2014

A les 8 del vespre 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
Sr. XAVIER RANGEL
Vocals, per part del Consell:
Sr. JOSEP ESTEBA
Sra. TEIA GALÍ
Sr. XAVIER GÓMEZ
Sra. EULÀLIA OLIVÉ
Sr. JOSEP MARIA SÀBAT
Sr. NARCÍS LLOVERAS
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 la demanda d’una reunió sectorial amb l’IPEP
per tal de parlar de proposta relacionades amb el turisme i el comerç. En aquest sentit,
el regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, esmenta que es van realitzar
reunions amb l’Associació Turística (ATP) i amb l’Associació de Veïns i Amics de
Calella (AVAC) i que ja hi ha prous interlocutors per parlar d’aquests temes, malgrat
això es mostra obert a buscar una data per tal de convocar una reunió amb el Consell.
Seguidament, el regidor de Serveis Municipals, Xavier Rangel comenta alguns
aspectes del contracte de recollida de residus després de la fi de la temporada turística
i exposa diferents actuacions que s’estan duent a terme.
En aquest punt, el membre del Consell Josep Esteba considera que la reunió no
hauria de continuar en aquest sentit, comenta que des del Consell es va entrar una
instància, que s’hauria de contestar i, al mateix temps, difereix sobre el funcionament
de l’organisme.

L’alcalde contesta que l’inici de la reunió ha de servir per contestar els temes pendents
i que es contestarà, més endavant, el contingut de la instància.
Josep Esteba mostra els estatuts que es van aprovar en el seu moment sobre el
Consell i planteja que no hi ha connexió directa entre l’ens i el consistori i que no és
operatiu. Seguidament, el senyor Josep Maria Sàbat exposa que l’únic que vol el
Consell és comptar amb respostes clares sobre les actuacions, saber si es faran, si no
es faran, etc....
En aquest moment, el senyor Josep Esteba abandona la reunió per les queixes i al
estar disconforme sobre la relació entre el Consell de Gestió i Participació amb
l’Ajuntament.
Arribat aquest punt, la resta de membres del Consell consideren que es tiri endavant
amb la reunió i es contestin els temes pendents i les actuacions demandades i
previstes.
El primer tema del qual es parla és sobre els lavabos situats a sota de la seu de
l’AVAC. Relacionat amb aquest tema, l’alcalde comenta que només falta que els
tècnics instal·lin les màquines que recullen les monedes per tal de regular-ne l’entrada
i sortida de gent. A l’última reunió del Consell, al mes de setembre, es va decidir que
les màquines fossin de 20 cèntims enlloc de 50. Aquest fet ha provocat una
modificació dels aparells i s’està pendent que es finalitzi aquesta tasca per tal de
poder-los col·locar.
Paral·lelament, també s’explica que els lavabos públics situats al carrer de l’Onyar,
sota el pont del carrer Lladó, es podrien posar en marxa de forma definitiva abans de
Setmana Santa, s’ha d’aprovar el projecte i obrir el període de licitació.
Seguidament, el senyor Josep Maria Sàbat exposa que cal canviar de lloc l’Ancora
situada a la Plaça del Port Bo. Esmenta que el Consell considera que cal col·locar-la
en un lloc més identificatiu i rellevant de Calella, sobretot perquè molts visitants s’hi fan
fotografies i, en el lloc de la ubicació actual, no s’identifica amb el nucli. Consideren
que s’ha de convertir en un emblema. Mostren una fotografia i esmenten que, en la
nova ubicació, hauria d’estar “muntada” i al costat de les escales (a la fotografia en
marquen la que consideren nova ubicació).
Sobre aquest tema, el regidor Xavier Rangel, esmenta la problemàtica, en el seu
moment, de col·locar-la a l’actual espai i que ja es va demanar als veïns quin seria el
millor lloc. Tot i això, s’agafa el compromís que, des dels serveis tècnics de
l’ajuntament es quedarà un dia amb diversos membre del Consell per mirar com es pot
fer aquesta actuació.
Seguidament, els membres del Consell demanen com està la redacció del projecte de
la rampa d’entrada a l’AVAC. El regidor Frederic Prats comenta que està redactant-se i
que es podrien fer les dues actuacions al mateix temps amb l’objectiu de millorar tot
l’entorn; una seria aquesta i l’altra seria la vorera i el carrer, que es troba actualment
en mal estat. Des del consistori mostren la intenció de poder-ho tenir de cara a l’estiu
de 2014.

Després d’aquest punt, la senyora Teia Galí esmenta que després de les obres al
Passeig de la Torre s’han perdut places d’aparcament i proposa que ara és un bon
moment per tal de senyalitzar millor les zones d’aparcament gratuït, i al mateix temps,
buscar alguna solució dissuasòria per tal que la gent no volti amb el vehicle per dins el
nucli, en especial, a carrers estrets i amb voreres estretes, buscant un aparcament.
Sobre la manca d’aparcament, l’alcalde i el regidor Rangel expliquen que hi ha un
projecte, al costat de la riera, que aniria dels carres Alguer fins a Pi Roig on hi sortirien
80 places. Tot i això, tot just es comença a treballar amb aquesta idea, que seria una
zona d’aparcament de caràcter gratuït i amb un tractament de caràcter provisional. Tot
i això, no es pot assegurar que sigui immediat. En aquest sentit, des del Consell
demanen que s’informi dels passos que es van donant en aquest tema per tal de tenirne una informació directe.
Pel que fa referència a la senyalització, l’alcalde comenta que és una antiga
reivindicació i es mirarà quines actuacions es poden fer. D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, senyor Albert Gómez, comenta que s’encarregarà a la Policia Local que
repassin la senyalització igual que es va fer en el seu moment a Palafrugell i si cal
col·locar panells com els que hi ha a l’entrada del carrer Torres Jonama on s’esmenten
els punts on hi ha zones d’aparcament. Gómez esmenta que el necessari és una millor
visualització, i més clara.
Arribat aquest punt, l’Alcalde comenta el contingut de la instància presentada i agafa el
compromís de contestar els diferents punts. Un dels principals problemes que surt és
la problemàtica del cablejat elèctric dels carrers més cèntrics de Calella, ja que el
Consell considera que és un problema estètic. Apareixen dubtes sobre si es pot grapar
a les façanes o si la despesa del soterrament és excessiu econòmicament. D’altra
banda, també es comenta que cal parlar amb les companyies del subministrament i els
propis veïns afectats.
Sobre el canvi d’ubicació de les dutxes de cara a la propera temporada, el regidor de
Serveis Municipals, Xavier Rangel, els hi mostra la proposta d’eliminar les dues dutxes
i deixar-ne una d’única situada en un punt intermig que faci la mateixa funció. Amb
aquest canvi també s’eviten problemes d’accés i només caldria consensuar-ho per
sigui el màxim de funcional.
Seguidament, el senyor Narcís Lloveras demana si es pot realitzar una actuació des
de l’àrea de Medi Ambient a l’aiguamoll situat al Prat Xirlo, en el sentit de crear una
regeneració de la zona perquè presenta un mal estat.
El regidor Xavier Rangel contesta que es treballa intensament en aquell lloc i que
després de l’estiu s’han realitzat dues actuacions molt importants. A més a més, sobre
les diferents problemàtiques de mosquits i de crancs americans s’ha treballat amb
altres organismes per mantenir-ne un control exhaustiu. Malgrat això, considera que hi
ha un problema amb els contenidors de la zona i l’incivisme d’algunes persones, fet
que sí que ha originat problemàtiques. Tot i això, Rangel esmenta que s’estarà
emetent als possibles elements de la zona.
Abans de la finalitzar la reunió, el senyor Josep Maria Sàbat esmenta que el Consell
també demana que quan es facin obres importants s’informi. I, en aquest sentit, posen
d’exemple els fanals del Passeig de la Torre, ja que consideren que no respecte
l’estètica del nucli. Des de l’ajuntament se’ls informa que ara serà difícil fer un canvi, ja
que, actualment, ja s’estan acabant d’instal·lar.

Des del Consell comenten que aquesta és la mostra de funcionament de relació que
volen amb l’Ajuntament.
Abans de finalitzar la reunió s’aporten tres punts més. El primer sobre les campanes
de l’església. A la reunió del passat mes de juliol ja es va demanar si és possible evitar
que toquin en algunes hores de la matinada.
Els regidors presents comenten que miraran de parlar amb l’actual rector i mirar a
quina solució es pot arribar.
Seguidament es comenta la problemàtica amb diversos gossos i l’incivisme. Esmenten
que actualment, aquesta situació afecta al nucli i a l’entorn de la platja i el Port Bo. Des
de la Policia Local, el sergent Joan Roca esmenta que hi ha una ordenança i demana
al Consell que si coneix els propietaris es comuniqui per tal de poder-ne fer un
seguiment adequat.
Finalment, els membres del Consell demanen si seria possible comptar amb formació
sobre els desfibriladors que hi ha instal·lats al nucli. Consideren que és una bona eina
però que cal estar ben informats i comptar amb formació, sigui des del CAP o des de
Dipsalut.

S’aixeca la sessió quan són 3/4 de 10 de la nit.

