ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 23 DE MAIG DE 2014

A les 7 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

S’inicia la sessió amb el repàs de diversos temes per part de l’alcalde de Palafrugell,
Juli Fernández, contestant alguns temes pendents de l’anterior reunió; concretament
sobre els WC públics, horaris de càrrega i descàrrega i elements vinculats a la
temporada turística.
Els primers punts que proposa el Consell són que a les reunions sempre hi hagi la
presència d’alguna persona de la Policia Local i que s’incorpori a Josep Ma. Sàbat
com a membre.
En aquest sentit comenten que cal coordinar la càrrega i descàrrega, així com la
pilona, ja que hi ha episodis puntuals durant el cap de setmana. Demanen poder fer
una circular per informar sobre els horaris de càrrega i descàrrega avisant dels
mecanismes.
D’altra banda, esmenten que amb el nou establiment que s’ha obert sota les voltes
s’ha de vigilar l’ocupació de via pública i mostren preocupació per quan arribi la

temporada alta. El regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, explica com està la
situació i ensenya un plànol que havia presentat l’empresa a l’ajuntament. Queda clar
que es treballarà per tal que no agafi més espai del permès. Des del Consell
suggereixen que la Policia Local, durant l’estiu, en faci un seguiment mínim.
Sobre el tema dels lavabos nous que es van instal·lar, el regidor Frederic Prats explica
que un any més hauran de ser provisionals. Aquesta situació arriba després de trobarse una línia elèctrica que fa inviable poder fer l’obra aquest any. De cara a la
temporada vinent hi ha la possibilitat de fer-se. En aquest sentit, també s’acorda que
caldria senyalitzar dels espais de WC que disposa el nucli.
Sobre la zona d’aparcament de la riera del Canadell, es comenta que es netejarà la
riera i es condicionarà com a parking públic del carrer Tarradellas al Pi Roig. Aquesta
actuació depèn d’un conveni que s’ha de signar amb els propietaris i també d’una obra
que s’hauria de fer a l’accés, ja que és complicat. Tota aquesta tramitació fa pensar
que si no es pot fer abans del mes de juny, es deixi per l’any vinent. Aquest espai
tindrà una capacitat per una cinquantena de vehicles.
Des del Consell demanen que se senyalitzin les zones d’aparcament per tal d’evitar, al
màxim, el trànsit i la circulació pel carrer de Chopitea. El regidor Albert Gómez proposa
que es faci servir el mateix sistema tarifari de Llafranc i Tamariu incentivant la rotació
de vehicles. En aquest sentit, el Consell ho veu positivament.
D’altra banda, sobre el tema de les dutxes, el regidor Xavier Rangel, exposa el
problema d’accessibilitat.
D’altra banda, sobre les llumeneres, aquestes són obsoletes, des del Port Bo fins al
Canadell. El regidor proposa que es pugi parlar dels diferents criteris.
Sobre el Port de Mar, es parlar d’eliminar les escales, posar passarel·la i fer un camí
més profund, alhora que es decideixi juntament amb el Consell l’actuació. L’alcalde,
Juli Fernández, comenta que intenten treballar en un projecte integral de tota aquella
zona de cara a l’hivern.
Demanen una reunió monotemàtica per parlar d’aquest tema amb un tècnic de l’àrea
d’urbanisme.
Sobre la problemàtica del Prat Xirlo, el regidor Rangel, comenta que la zona verda
està controlada i a la bassa s’hi fan actuacions a nivell mediambiental des de l’àrea de
Medi Ambient de l’ajuntament. També esmenta que hi van anar els Forestals i es fan
tractament puntuals per evitar problemàtiques als habitatges. Des del Consell
demanen que també s’aprofiti per fer-hi una neteja acurada.
Sobre la problemàtica dels contenidors, des de l’ajuntament s’explica que es posen
uns adhesius explicatius on s’esmenten els descomptes en el rebut.
Sobre els tríptics que es van imprimir l’any passat d’informació, i que estaven en català
i anglès; enguany seran en 4 idiomes.
Es torna a parlar sobre les converses amb el mossèn per tal d’aturar, durant unes
hores, les campanes de l’església. La idea és que a partir de les 11 de la nit ja no

toquin fins al matí de l’endemà, fet que ha estat acceptat per part del mossèn
responsable de la parròquia.
Abans de parlar de temes pendents es comenta la col·locació més adequada de
l’Àncora que es troba a la plaça del Port Bo. El regidor Frederic Prats que fer una base
solida costaria uns 5000 euros, a banda de fer venir una grua per moure el pes.
Finalment es queda que és millor trobar un dia i, amb un tècnic de l’àrea d’urbanisme,
mirar possibles solucions.
Paral·lelament, el regidor Xavier Rangel, proposa afegir-hi una placa explicativa i mirar
de fer algun arrenjament al portal (el que hi ha actualment al costat de l’Àncora).
·

Temes pendents:

Plaça Primitiu Guri - Perillositat de l’esquerra que hi ha i que ja comença a ser urgent
al mirador.
Els esglaons del camí de ronda sota els tres pins, abans de baixar a la planta
impulsora.
Demanen tenyir l’esglaó perquè no es veu el desnivell.
Nivell de les escales de miramar, fet que és perillós.
Canonada sota Primitiu Guri diuen que fa mal efecte.
Carrer Suquet, entre fanal i fanal hi ha massa distància, entre 30 o 40 metres.
Línies elèctriques penjades que ofereixen mala imatge.
Les baranes que hi ha a molts punts del nucli i, que són d’inox, esmenten si es poden
pintar d’un altre color i que s’integri més a l’entorn.
Sobre les platges, tornen a esmentar el tema de les algues, per tal de no donar una
mala imatge durant la temporada turística.
Passera d’anar a Es Codol, hi ha una zona el tram d’accés a la platja on és perillós la
presència de barilles de formigó (i ofereixen una barca perquè la brigada hi pugi
accedir i arreglar-ho)
Al carrer pintor Joan Serra hi ha un xipré que provoca que no es pugi circular per la
vorera
Pregunten com està el tall de la vorera del cementiri
Des del Consell també comenten si seria possible acabar de decidir com s’enllaça el
final del carrer Primavera.
El regidor de serveis, Xavier Rangel, explica com està el tema del Pla d’Obres i
Serveis. També parla sobre les millores d’enllumenats que es faran a Calella;
esmentant que del sector del Golfet fins arribar al jardí botànic se substituiran
llumaneres per millorar l’estalvi energètic. I que també, presumiblement, es podrà fer al
carrer Forcats.
Finalment demanen que es pugin reunir amb l’IPEP per parlar dels temes de promoció
econòmica i turisme.
S’aixeca la sessió quan són les 10 de la nit.

