ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2015
A 2/4 de 8 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
Sra. VANESA PALACIOS
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part del Consell:
Sra. TEIA GALÍ
Sr. LLUÍS GELPÍ
Sr. XAVIER VALLS
Sra. BLANCA LLOVERAS
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP MARIA SÀBAT
Sr. JOSEP ESTEBA
Tècnics:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia:
1.- Presentació del funcionament de Gabinet de Relacions Ciutadanes
2.- Temes pendents
3.- Temes proposats pel Consell:
a) Control ocupació de via pública
b) Senyalització WC públics
c) Porta Plaça Port Bo
d) Accés platja Golfet
e) Illa zona pública barri Golfet
f) Estat edificació casa sobre el Golfet
g) Càmera carrer Chopitea
h) Acord data propera reunió
i) Instal·lació baranes escales carrer Noi Gran (proposta Club Vela)

4.- Tancament de la reunió

1.-) S’inicia la sessió amb l’explicació prèvia del format de les reunions del Consell de
Gestió i Participació i s’expressa que la creació del Gabinet de Relacions Ciutadanes
ha de servir per millorar la relació entre l’Ajuntament i el Consell.
L’alcalde explica el funcionament de les reunions a partir d’ara amb la idea de fer-les
més funcionals i més dinàmiques. L’objectiu principal és tenir un traspàs d’informació
més directe i que no es generi frustració per part dels membres del Consell, ja que el
fet que els temes s’eternitzin provocaven diverses problemàtiques. L’alcalde, Juli
Fernández, assegura que la creació del Gabinet ha de servir per optimitzar molt la
relació i la operativitat de la feina.
També s’explica que al web municipal es penjarà tota la informació on els membres del
Consell podran accedir a les actes i la documentació que demanin. Així, també es
posa a disposició dels membres del Consell un correu electrònic que és
relacions.ciutadanes@palafrugell.cat que ha de servir per tenir un contacte més directe
i fluid entre l’Ajuntament i el Consell.
Des de l’ajuntament, el regidor Albert Gómez esmenta que també, abans de cada
reunió, el Consell aporti temes i així es pugui fer un millor seguiment i es donin
respostes més immediates.
2.-) Al mateix temps, l’alcalde també entrega un document als membres del Consell on
es recullen les prop de 100 propostes que s’han fet des de la creació del Consell a
l’any 2011, amb un ampli resum de les actuacions que s’han fet, les que no s’han dut a
terme i les queden per desenvolupar. L’objectiu és que el Consell l’estudiï, i en la
propera reunió, hi aportin propostes per tal de tirar endavant els projectes que no
s’havien desenvolupat.
Els membres del Consell demanen que es parli amb l’AVAC, que és qui
gestiona el local social de l’associació per tal que el Consell pugui disposar
d’un petit espai per poder guardar la documentació que es treballa en les
reunions, les actes, la documentació, els projectes etc... que ara per ara els
guarden i gestionen personalment.

3.-) Temes proposats .3.-a) Sobre l’ocupació de via pública l’alcalde parla que es tracta d’un repte pendent
per tal que es compleixi l’ordenança i comenta que també és una problemàtica a altres
nuclis com Llafranc, Tamariu o plaça Nova.
El Sr. J.M. Sàbat parla sobre temes greus que s’ha viscut durant aquest passat estiu,
en espais concrets i que ja s’havien parlat en altres reunions del Consell. Això,
esmenta, afecta a la gent que no pot passar per pel carrer perquè les taules no deixen
circular als vianants. Concretament esmenten que el principal problema va estar creat
per l’establiment “La Blava”. El Sr. Lluís Gelpí esmenta que es una situació
problemàtica perquè pràcticament es tanca un carrer, que és el carrer Vilamar. La poca
sensibilitat de l’establiment va acabar provocant una problemàtica important a les
xarxes socials. I ell mateix proposa que delimités amb algun element per tal que la
Policia pogués actuar amb més fermesa durant l’època de més ocupació.

Des de l’ajuntament, el regidor Albert Gómez, esmenta que l’autorització que s’havia
donat des del consistori s’ajustava a la normativa i que el privat va infringir la
normativa.
Des del Consell demanen que se’ls faci arribar la normativa i l’ordenança
d’ocupació de via pública.
3.-b) Des del Consell demanen una millor senyalització dels WC públics que es van
instal·lar l’estiu passat. El regidor Lluís Ros esmenta que col·locar una senyalització a
la platja no ho veu adient, però que es poden estudiar maneres de senyalització més
bé. Des del Consell demanen que es pinti també a la paret, ja que només està a la
porta del WC i també que es pugi visualitzar l’horari en que estan oberts.
Des del Consell també esmenten que caldria acabar de “polir” alguns detalls per
deixar-ho més ben acabat, com vernissar la porta.
3.-c) Sobre la porta del Port Bo el Consell aporten una fotografia i exposen que hi ha
problema important amb el cablejat elèctric que cal assentar, al igual que el quadre
elèctric. Demanen que es millori i que fins i tot ho varen parlar amb l’empresa
d’enllumenats per cal instal·lar-hi un “terra” per tal que no pugui ser perillós ni provoqui
cap conflicte. Des del Consell consideren que s’ha fer un actuació amb certa urgència.

3.-d) Sobre l’accés a la platja del Golfet, el Sr. Xavier Valls exposa que hi han moltes
zones degradades i que els veïns que resideixen allà estan queixosos. S’ha fet un
recull d’algunes de les coses més problemàtiques i es van recollir algunes signatures.
També expressa que van traslladar una carta al president de l’Associació de Veïns i
Amics de Calella per tal que pogués traslladar aquest malestar al consistori.
En la documentació s’exposen les principals actuacions que caldria impulsar segons
els veïns que són les següents: accessos al golfet, accés a cales petites que es troben

tancades, millora a les recollides d’aigua, no hi ha serveis a les platges i sobretot
destaquen que és el Golfet és una de les més boniques del municipi.
També comenten que els hi agradaria tenir una millor relació amb el Festival de Cap
Roig, sobretot per les afectacions que els hi provoca durant els mesos de juliol i agost.

S’adjunta la documentació
3.-e) Sobre el tema de la illa a la zona del Golfet, el regidor Lluís Ros explica que es va
fer una permuta amb el propietari d’aquell espai i que la proposta passa per a la
creació d’una zona verda, treure les 6 places d’aparcament i també posar- hi un parc
infantil.
Des del Consell es demana tenir accés que aquesta informació de la permuta i
també al projecte de zona verda de l’àrea d’urbanisme.
3.-f) Aquest tema es decideix parlar en properes reunions amb tota la documentació
necessària i s’emplaça a parlar-ne més endavant.
3.g) La Sra. Teia Galí exposa el tema problemàtic de la càmera del carrer Chopitea
amb la gent que accedeix al nucli i demanen que es revisi fins a quin punt del carrer
afecta als veïns que hi tenen accés perquè no es posin multes sense sentit. I que la
Policia Local ho revisi.
-

Temes fora de l’ordre del dia

Prat Xirlo
Carretera vella – esmenten que hi ha “bonys” a la carretera i que dificulten la
circulació.
Pintades – sobretot al carrer Tenerife (on hi ha la caseta de l’aigua)
Bosc – el tall de bosc que hi ha al costat de la carretera vella s’ha de netejar
La part nova de Prat Xirlo – es troba en mal estat, és a l’alçada de l’adreça prat xirlo 3
Vorera Prat Xirlo – de Chopitea fins al cementiri. Caldria mirar en quina anualitat del
PUOSC es troba.
Casa rosa
Aporten una fotografia d’una barana que es troba en mal estat i podria ser perillós si, al
estar podrida, caigués. A més a més, esmenten que hi ha una porta que hauria de
desaparèixer perquè provoca un efecte “dissuasori” en la gent que vol passejar a
través del mirador. Es discuteix fins a quin punt es poden tenir aquests elements en el
que es considerat com espai públic.

Barana de la platja dels canyissos
Esmenten des del Consell que s’ha instal·lat recentment d’acer inoxidable. S’insisteix
en que qualsevol element com aquest es consideri de ser de color negre o pintat de
color negre, per tal de donar una imatge integrada a tot el nucli costaner. És un tema
que han expressat en reiterades ocasions en les reunions i volen deixar clar que a
nivell estètic no els hi agrada que siguin de color d’inox.

4.-) Tancament de la reunió .Es decideix deixar pendents la resta de temes de cara a la propera reunió, la qual,
s’emplaça al mes de desembre, abans del període nadalenc.
Finalment, el regidor Lluís Ros esmenta que el projecte que es va encarregar a
l’arquitecte Pere de Prada, que aniria des del Port Bo fins al Canadell, es podria
debatre en la propera reunió.

S’aixeca la sessió quan són les 9 de la nit.

