ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2015

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
Sr. Lluís Pujol

Vocals, per part del Consell:
Sra. Teia Galí
Sr. Xavier Gómez
Sra. Eulàlia Olivé
Sra. Blanca Lloveras
Sr. Josep Esteba
Sr. Josep M. Sàbat

S’inicia la sessió extraordinària per parlar sobre la instància que va presentar el
Consell i la problemàtica sobre l’enllumenat de l’Avinguda Tarradellas.
El Consell expressa que tenen la sensació que les reunions no serveixen per a res si
després de decidir una cosa, veuen que es fan altres coses. A més a més, consideren
que de tot el que han anat demanant, només s’han acabat portant a terme poques
actuacions.
En aquest sentit, consideren que la instal·lació de les faroles a l’Avinguda Tarradellas
ha estat el fet que ha acabat amb la paciència del Consell.
Sobre aquest tema, el regidor Xavier Rangel, esmenta i explica com estava el
procediment, en el qual ja estaven adjudicades i per aquest motiu es van instal·lar. En
la última reunió del Consell, ningú va comentar que l’execució de les tasques ja estava
programada.

Després de l’explicació, des del Consell, el Sr. Josep Esteba expressa la queixa de
que en la reunió del Consell es va decidir que totes les faroles serien iguals per tal
d’establir una imatge homogeneïtzada del nucli i, en pocs dies, veure que es fa una
altra cosa. Expressa que mai hi hagut connexió entre el Consell i l’ajuntament. En
aquest mateix sentit, el Sr. Xavier Gómez demana que es millori la comunicació entre
el Consell i l’ajuntament.
Seguidament, s’acorda que s’analitzarà la situació i es mirarà de canviar per millorarho tècnicament i restablir una millor entesa entre Consell i Ajuntament.
Referent a la instància entrada fa molts mesos enrere, des del consistori, es decideix
que es donarà resposta durant les primeres setmanes del mes de març.
Finalment, es decideix que, de cara a les properes reunions, es faci un ordre del dia
per tal de concretar els temes i no allargar de forma excessiva les reunions.
Tot i que la reunió és extraordinària i que només es tractava un únic tema, des del
Consell també aporten algunes inquietuds. Demanen que es valori la circulació de
camions pel Carrer Tarrús i que les problemàtiques que tenen a veure amb la Policia
Local que es responguin.
Abans d’acabar la reunió, el regidor de Serveis, Xavier Rangel, explica als membres
del Consell que, ara per ara, degut al pendent de la riera, fer-hi l’aparcament és
inviable i també esmenta algunes actuacions de la brigada d’obres a curt termini.

