ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2014

A les 8 del vespre s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Calella.

ASSISTENTS:
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
Sr. XAVIER GÓMEZ
Sra. EULÀLIA OLIVÉ
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP MARIA SÀBAT
Tècnic:
Sr. PEP HIGUERAS (Policia Local)

S’inicia la sessió amb el repàs de diversos temes per part del primer tinent d’alcalde,
Albert Gómez, sobre la temporada turística i en fa una valoració. Al mateix temps,
també es comenten algunes actuacions que es faran de cara a aquesta tardor al nucli.
*WC’s de Calella c/Onyar.- pendents del complementari de Fecsa-Endesa (ja
adjudicat) i reprendre les obres.
*Vorera del Cementiri: (PUOSC-15) Pendent de dotar presupost-15 i poder iniciar
obres després d’adjudicació.
*Millores de l’ enllumenat Públic: ja adjudicades i s’inicien en breu. Zona del Golfet.
D’altra banda, els diferents models de farola, en cas que s’hagi d’anar canviant, es
mostraran a la propera reunió per tal que el Consell expressi la seva opinió sobre
quines serien més adequades.
*Els accessos de l’AVAC, està pendent de redactar.

*Millora de l’accessibilitat N.-S. De Calella.- des de Costa Verde fins a Port Pelegrí.
Redactat, pendent d’acabar de polir i de iniciar (és un compromís per a millorar la
mobilitat i l’accessibilitat a Calella de persones amb minusvalideses).
*Pendents per a “decidir i treballar” aquest hivern: Anàlisi detallat i acurat del front de
mar i segona línia (preferentment des de Port Bo fins a Canadell) en els aspectes com
la millora del ferm, les llumeneres, les línies elèctriques etc. Aquest és un projecte
molt important i es parla de realitzar una trobada amb els tècnics d’urbanisme i arribar
a un acord per trobar una imatge unificada i d’identitat pròpia. En aquest sentit també
es parla de possibilitat de millorar l’empedrat de la plaça del Port Bo. El Consell
esmenta que està d’acord en prioritzar l’àmbit del Port Bo i després seguir d’una forma
gradual. El regidor Rangel proposa recollir aportacions i després que el Consell
decideixi de forma consensuada.
*Cal també valorar si pel proper pressupost hi ha alguna intervenció urgent que es
calgui analitzar i incorporar.
*Per aquest hivern la brigada seguirà en la campanya de millorar voreres i la
substitució de les toves “clàssiques” (que rellisquen sobretot en obagues) per les
buixardades.
*Previsió d’intervenció amb la Brigada a vorera del Cant dels Ocells i a la del carrer
Alguer.
Sobre el tema d’arranjament de voreres es parla de les escales i accessos a les
platges, que caldria repassar. Al carrer Lanzarote, ja que hi ha talls on cal una actuació
de forma urgent i al carrer Mossèn Molla, que són pocs metres i que està en una
situació molt degradada. També la vorera de St. Roc al mirador, que fa poc es va
asfaltar.
Després d’aquest repàs, el regidor de serveis, Xavier Rangel, realitza una valoració
sobre la neteja d’escombraries i recollida d’aquest passat estiu. Esmenta que s’ha
millorat respecte a l’any anterior i que s’han augmentat els torns de recollida de
papereres. Tot i això, la situació amb els comerços i restaurants i la recollida
d’orgànica segueix generant problemàtiques que caldria reconduir.
Sobre temes que afecten a la Policia Local, es demana com es gestionen les multes
amb fotografies, si es notifiquen al moment o no i si es posa la denúncia a les motos
que aparquen malament. El sergent Pep Higueras respon que sempre es notifica i
cada vehicle, a banda de la fotografia, també se li col·loca la notificació.
D’altra banda, també comenten, els membres del Consell, que al carrer Bofill i Codina
hi ha passa la policia durant un llarg període de temps a les hores de dinar (entre les
13h i les 15h). Demanen un esforç per combinar horaris i poder cobrir aquest espai de
temps.
Des del Consell també pregunta si la policia pot sancionar a les motos que aparquen a
places dels cotxes. I si en determinats espais per aparcar motos, on les voreres son

estretes es poden col·locar jardineres o alguns elements per tal que vianants pugin
passar bé per les voreres.
En un altre ordre de coses, sobre el tema de la Policia Local, mostren la seva
preocupació sobre els caps de setmana d’estiu on es generen problemàtiques veïnals
a primera hora del matí amb la gent que surt que les discoteques. Demanen més
presència policial i intentar resoldre el que consideren un problema important.
Des de la policia esmenten que aquesta és una problemàtica que afecta a tots els
nuclis durant els caps de setmana d’estiu i no hi ha prou efectius per arribar a tot arreu.
És un problema que també afecta als altres nuclis i els cossos policials s’hi traslladen
per prioritats.
En aquest sentit, el regidor de promoció econòmica i primer tinent d’alcalde, Albert
Gómez, esmenta que hi ha algunes propostes per millorar la situació. Una d’elles és
fer la proposta als locals de tancar abans.
Els membres del Consell demanen que la majoria de serveis (transport públic (julivia),
policia local, neteja, etc...) durant la temporada d’estiu s’allarguin uns dies més, des de
15 de juny a 15 de setembre, enlloc de fer-ho només durant els dos mesos de juliol i
agost.
Finalment, abans d’acabar la reunió, el Consell proposa fer una ordre dia previ a les
reunions i escurçar les reunions, ja que sempre queden temes pendents.
Es decideix buscar una nova data de reunió per parlar dels temes que han quedat per
parlar i també per fer aportacions al pressupost de l’any vinent.
S’aixeca la sessió quan són les 10 de la nit.

