ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2016
A les 7 de la tarda s’inicia la sessió extraordinària del Consell de Gestió i
Participació de Calella al local de l’AVAC (Associació de Veïns i Amics de Calella).

ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part del Consell:
Sra. EULÀLIA OLIVÉ
Sr. XAVIER VALLS
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP MARIA SÀBAT
Sr. JOSEP ESTEBA
Tècnics:
Sra. SÍLVIA ESTEBA (participació ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia:
1.) Obres
2.) Serveis Municipals
3.) Tema econòmic
4.) Altres

1.- Obres
S’inicia la reunió amb la intervenció del regidor Lluís Ros parlant sobre l’actuació que
es portarà a terme al carrer Mossèn Molla, on comenta que ho farà la brigada
municipal i que es troba traslladat a l’àrea de serveis. En aquest sentit, Josep Esteba
esmenta que una actuació similar és la que s’hauria de dur a terme a la plaça del Port
Bo.
Seguidament, es parla de l’actuació que s’ha de fer al carrer dels Forcats, el regidor
Lluís Ros hi aporta una fotografia i esmenta que, en aquest cas, no només es farà un
repàs asfàltic sinó que es busca fer una reforma integral, amb enllumenat i més

aportacions. Esmenta que es farà al llarg de l’any vinent. Des del consell aposten per
fer una vorera en un costat i prou i en Josep Esteba demana que es pugui veure el
projecte abans de tirar-ho endavant, només voldrien que es comenti abans que
començar les obres per tal que el Consell en tingui coneixement.
Una de les altes obres que es comenten són les que afectaran a la punta d’en Blanc i
el carrer Lluís de Santangel. L’alcalde, Juli Fernández, explica que es comunicarà als
veïns i s’espera poder executar-ho entre 2017/2018. Al mateix temps, comenta que els
serveis tècnics hi estan treballant i que, inevitablement, s’haurà de fer mitjançant
contribucions especials; tot i que no està clar si acabarà sent 90%/10% o 80%/20%.
Des del Consell demanen que es pugui fer conjuntament amb la Punta d’En Blanc i
així dignificar l’espai.
Sobre la problemàtica de sota les roques de Can Jaume Gil (casa rosa) el regidor Lluís
Ros comenta que actualment s’està pendent d’una reunió amb Costes, per un altre
tema, i que està previst poder parlar-hi. D’altra banda, deixar clar que és un espai de
mal accés i té un complexitat tècnica que també provoca un cost econòmic elevat, per
tant s’haurà d’estudiar.
Sobre la Casa Rosa, es comenta des del Consell que s’ha detectat que s’han instal·lat
jardineres amb rec automàtic. L’alcalde contesta que en el seu moment els serveis
tècnics de l’ajuntament van delimitar l’espai, però esmenta que si han instal·lat aquest
automatisme, es mirarà.
Pel que fa referència a les baranes de ferro, el regidor Lluís Ros explica que les
substitucions es faran de forma gradual; i que les arran de mar de moment no es
pintaran.
Accessos al Golfet: En aquest aspecte, on des del Consell fa temps que es demana
que es millorin els accessos i s’hi facin actuacions, el regidor Lluís Ros explica que sí
que hi ha espais més degradats on s’hi hauria d’actuar, però que abans de l’estiu es
van fer actuacions i a nivell de serveis com papereres, baranes, etc... està bé de forma
general. També esmenta que abans d’iniciar-se la temporada d’estiu es va fer una
neteja important per tal de deixar-ho en condicions.
En aquest sentit, l’alcalde també afegeix que el tema de les pintades és complicat
perquè es van netejar i determinades actuacions incíviques han provocat que s’hagin
detectat noves bretolades. I sobre la necessitat de la presència de Creu Roja a la
platja del Golfet es pot parlar amb ells i valorar si cal o no. També esmenta que
enguany, el consistori ha fet un esforç per allargar la presència de la Creu Roja a les
platges del nucli, tenint en compte el servei acabava a mitjans del mes de setembre.
Zona verda amb parc infantil a l’entrada del Golfet: Des del Consell, en les últimes
reunions, han demanat poder dignificar aquest espai.
Des de l’ajuntament, el regidor Lluís Ros explica que en aquesta zona no s’ha optat
per fer una actuació de mínims, sinó que es busca fer un projecte que millori aquest
espai del nucli. Per aquest motiu, comenta que es mirarà de posar al pressupost de
2017 i valorar-ho. D’altra banda, l’alcalde comenta que a la zona hi ha un tema
important com és la manca d’aparcament. Per aquest mateix motiu argumenta que cal
trobar un equilibri entre la millora de la zona verda i la falta d’espais destinats a
l’estacionament.

Vorera carrer de Chopitea: Sobre aquesta demanda, l’alcalde esmenta que només es
farà vorera per un costat i que durant el primer trimestre del 2017 es portarà a terme,
ja que l’ajuntament ho ha rescatat del PUOSC i ho ha col·locat com inversió.
Projecte de primera línia de mar: Sobre el projecte que es va encarregar a l’arquitecte
Pere de Prada, el regidor Lluís Ros comenta que està més endarrerit del que tothom
desitjava. Per tant, explica als membres del Consell que encara no està entrat a
l’ajuntament. El mateix regidor es compromet a ensenyar-lo als membres del Consell
un cop arribi a mans dels serveis tècnics.

2.- Serveis Municipals
Sobre les toves de sota les voltes que s’han de canviar, el regidor Lluís Ros porta les
mostres i es detecta que hi ha un problema amb el color i el model, per tant es
decideix que es tornarà a mirar abans de col·locar-les.
Recollida de residus: Des del Consell es queixen de la recollida d’escombraries durant
l’estiu, que han afectat a la imatge del nucli.
L’alcalde respon que es va comptar amb una problemàtica important fins el 15 de juliol,
degut a l’entrada en marxa del servei i l’arribada de la temporada turística. Tot i això,
es va millorar la freqüència de recollida i arribat el 15 d’agost el servei funcionava
correctament. Al mateix temps, també comenta que hi hagut mancances en la neteja
viària, i que es millorarà. De cara a l’any vinent s’explica que es comptarà amb un
agent només per a platges i que el servei durant l’estiu s’allargarà pel que fa referència
a l’horari arribant de 8 del matí a 12 de la nit.
Sobre l’ocupació de via pública, des del Consell es queixen que els establiments
també tenen l’obligació de netejar, ja que han detectat problemes en espais que amb
una gran afluència de gent no han netejat el seu espai.
Des del Consell també demanen que l’ajuntament sigui més curós amb la
senyalització. Esmenten que la d’estiu no es treu i provoca confusió, sobretot en
aquella senyalització que és de caràcter temporal.

3.- Tema econòmic
Des del Consell es torna a insistir en el tema econòmic i amb la petició de quin
percentatge d’ingressos correspondria a Calella.
A més des del Consell esmenten que els hi agradaria que l’aportació de l’ajuntament
arribés al 25% a nivell de pressupost.
En aquest sentit, l’alcalde esmenta que no li agrada parlar de tant per cents i com
alcalde ha de donar resposta a la totalitat del municipi. Però hi ha el compromís de
debatre el que calgui, així, durant la reunió es decideix que s’exposi un full de ruta,
dividit en fases, i que es prioritzin actuacions. D’aquesta manera, a nivell econòmic es
podrà veure quines accions es poden dur a terme i quines es poden incloure en
matèria d’inversions per a Calella.

Finalment, l’alcalde demana als membres del Consell que aportin idees i propostes a
nivell d’inversions. Els hi demana que facin propostes concretes per tal de poder-ho
valorar i que escullin les que són prioritàries per ells.
També esmenta que actualment hi ha limitacions perquè les obres de circumval·lació i
del passeig de Llafranc són inversions amb un alt cost econòmic que marcaran l’any
2017.
4.- Altres
Des del Consell comenten que el president de l’AVAC ha plegat i que cada cop costa
més comptar amb gent implicada. A més, esmenten que porta a terme activitats
lúdiques és complicat quan hi ha manca de gent implicada.
Des de l’ajuntament s’esmenta que ara l’associació ha de fer un debat intern i que, en
tot cas, des del consistori s’ajudarà en el que es pugui.
També tornen a insistir sobre la manca de cobertura durant la temporada d’estiu, ja és
un problema endèmic.
El regidor Lluís Ros explica que properament es col·locarà una escultura de l’artista
Rodolfo Candelaria. Hi aporta un plànol per tal de mostrar la localització als membres
del Consell.
Al carrer Miramar hi ha un esglaó que cal arreglar.
S’insisteix que la problemàtica al mirador dels Burricaires no és competència de
Costes, sinó que és una petita actuació de millora que es podia tirar endavant.

S’aixeca la sessió quan són 2/4 de 10 de la nit.

