ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 30 DE GENER DE 2015

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

ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. FREDERIC PRATS
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. JOSEP GABARRÓ
Sr. LLUÍS PUJOL

Vocals, per part del Consell:
Sra. TEIA GALÍ
Sr. XAVIER GÓMEZ
Sra. EULÀLIA OLIVÉ
Sra. BLANCA LLOVERAS
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP MARIA SÀBAT
Tècnic:
Sr. JOAN ROCA (Policia Local)

S’inicia la sessió amb el repàs de diversos temes per part de l’alcalde, Juli Fernández,
realitzant l’explicació de diversos temes que hi havia pendents i d’actuacions que s’han
dut a terme darrerament. Al mateix temps, també comenta algunes actuacions que es
faran al nucli durant aquest hivern.
*Obres i projectes.WC’s.- Es comenta que la propera setmana, el dilluns, l’empresa Fecsa iniciarà els
treballs per a substituir la línia de Baixa Tensió i poder seguir l’acabament contractat.
Vorera Chopitea..- Pendent de confirmació pel 2015 del PUOSC de la Generalitat
(però a dia d’avui encara no hi ha cap informació al respecte).
Vorera AVAC.- Ja s’hi està treballant des dels Serveis Tècnics de l’ajuntament. Es
deixa al Consell el plànol de la proposta-esborrany que s’ha realitzat, malgrat que es

comenta que és cara a nivell econòmic i cal trobar finançament o, en tot cas, fer petits
ajustaments.
En aquest punt, els membres del Consell comenten que necessitarien un espai
reservat davant la seu de l’entitat per poder descarregar quan realitzen alguna activitat
lúdica o cultural. El regidor d’obres, Frederic Prats, esmenta que es pot treballar en un
petit espai per a un vehicle i amb una pilona amb clau per mantenir un únic ús exclusiu
per a l’entitat. El mateix regidor recull les aportacions i explica que es refarà el projecte
inicial amb les aportacions del Consell de Gestió i Participació.
Accessibilitat Nord - Sud de Calella.- Zona del Port Pelegrí - Estrabau. Pendents
d’acabar redacció de projecte i valorar el cost.
Vorera del C/Forcats.- Pendent d’inici de redacció: es tracta d’unificar els criteris de
nivell i eliminar una vorera del costat esquerra en el sentit mirador i millorar la part
final carrer i del principi del Camí de Ronda.
Front de Mar.- Es proposa, des de l’ajuntament, treballar per tal de definir
homogèniament tot un front de mar de Calella més delicat i que cal una tasca i una
visió conjunta de les necessitats i de la proposta; on caldrà procés participatiu. Un fet
semblant al que es farà amb Llafranc. Pendents d’externalitzar les feines i contractar a
algun tècnic que pugui aportar coses, sempre amb el consens del Consell de Gestió i
Participació de Calella.
Enllumenat públic.- Ha anat amb retard. Tot i això, aviat han d’iniciar-se els treballs
adjudicats l’octubre i el novembre passat: Hi ha dues zones d’intervenció (S’ensenya
sobre els plànols els llocs de canvis de llums i el model).
-zona del Golfet i de Mont Fina: veure plànol i carrers on es fa una substitució de
llumeneres i bombetes. Aprox. 80 faroles
-zona de rambla Tarradelles: substitució de bombetes, llumeneres i bàculs per
adaptació a model nou.
- D’altra banda, resta pendent de començar la instal·lació de una farola al costat de
baix de plaça de les Teranyines.
S’adjunta fotocòpies i catàleg de llumeneres i bàculs per primera línia de mar per
mostrar-los als membres del Consell de Calella i poder decidir quins models poden ser
els més adients. Després de deliberar, decideixen un model concret que, de forma
unànime agrada a tothom, però al mateix temps, es demana que no només sigui per a
primer línia, sinó que sigui per a tot el nucli.
En aquest sentit, tots els membres del Consell mostren la seva posició de mantenir
una línia en les faroles que sigui uniforme i que vagi més enllà de la primera línia de
mar per tal de ser uniforme.
El regidor Frederic Prats esmenta que en determinades vies s’hauria d’estudiar la
lluminositat que ofereix aquest tipus d’il·luminació, fet que podria provocar problemes
de visió i seguretat. I els membres del Consell expressen que cada cas s’hauria
d’estudiar si el nombre de faroles o llums cal augmentar-se per una millor visió.
L’alcalde esmenta que sempre que es pugui o sigui possible es farà, en els espais on
ja estan adjudicats o pendents d’instal·lar, s’haurà de mirar com es fa la modificació.

Tot i això, s’acaba decidint unànimement que és millor que imatge de la il·luminació
sigui homogeneïtzada.
Seguidament, l’alcalde exposa altres actuacions que s’estan duent a terme o es
realitzaran properament al nucli:
-Tasques de millora de voreres al c/Alguer i a c/Lluís de Santàngel (bàsicament
ampliació al primer i creació de vorera al segon, en la seva primera part).
-Treballs de substitució de toves trencades en molts carrers i sobretot en les zones
més humides per les toves corrugades que no rellisquen tant.. En funció del carrer
s’han d’acabar abans de Setmana Santa o bé abans de Sant Joan.
Temes pendents .Els membres del Consell, consideren que des de fa molt temps hi ha una sèrie de
temes pendents que cal resoldre. Disposen d’un dossier que van entregar a
l’ajuntament fa temps i on hi ha temes que són recurrents a cada reunió i que no s’han
acabat o no s’han fet.
Entre aquests hi ha:
L’esglaó d’accés a la platja que desapareix quan la sorra marxa i provoca que
tingui una alçada considerable. (una reivindicació que segons el Consell
s’arrossega des de fa un parell o tres d’anys)
L’esquerda gran i perillosa per a la seguretat que hi ha a la plaça Primitiu Guri.
La canalització sota la Casa Rosa que provoca mala imatge turística i a la qual
no s’ha donat cap resposta.
Durant aquest estiu s’han detectat, al carril de natació, elements de brutícia
provinent de les residuals que crea una mala imatge
Mirar el funcionament correcte, sobretot durant la temporada d’estiu de l’estació
de bombeig que hi ha a l’alçada de sota l’hotel La Torre
La poca llum al carrer Suquet
El cablejat penjant que es troba a la plaça Agustí Prat, així com al carrer
Miramar i adjacents
Tornar a insistir en la millora i adequació de l’àncora que es troba a la plaça del
Port Bo. El Consell explica que ara, ja es troba dins la terrassa de l’establiment
i té poca visibilitat.
Segueix el problema de l’accés al carrer Chopitea
No s’ha col·locat la banderola senyalitzant l’aparcament de l’autovia
Després de repassar tots aquests temes, des del Consell insisteixen en millorar la
neteja de carrers.
El Sr. Xavier Gómez demana si, cada cop que hi ha una obra, es té en compte la
instal·lació de fibra òptica i al mateix temps, demana si es poden resoldre els
problemes de talls d’internet a la xarxa.
L’alcalde explica que quan es fan obres integrals ja es té compte i s’hi pensa, tot i això
encara reconeix les mancances en determinats serveis com internet i la telefonia
mòbil. El regidor Albert Gómez també explica els problemes que s’han trobat al
municipi per fer arribar el servei de fibra òptica i les opcions que es tenen de cara al

futur per intentar millorar els serveis als diferents nuclis, com Calella, Llafranc i
Tamariu.
El mateix Xavier Gómez també demana si a l’àrea d’urbanisme es podria establir un
servei de cita prèvia perquè si es vol fer una consulta o demanar hora no s’hagi
d’esperar i s’agilitzi el servei. Explica que a l’OAC funciona perfectament i que, a
vegades, és dificultós (i provoca una gran pèrdua de temps) acostar-se fins a
urbanisme per demanar hora quan només es vol fer una breu consulta.
Finalment, l’últim tema que es parla en el Consell és el d’aparcament a primera línia
durant l’estiu, i si cal, també durant l’hivern. Des del consistori es diu que és un tema
que pot pensar i incorporar quan es faci el projecte de Front de Mar. El Consell, en
aquest tema, demana la col·laboració de la Policia Local.

