ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 5 DE MAIG DE 2017
A les 8 de la tarda s’inicia la sessió 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
Vocals, per part del Consell:
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP ESTEBA
Tècnics:
Sra. ÚRSULA DORADO (Pla de Barris)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Sra. Laura Prat
Ordre del dia:
·
·
·
·
·
·
·
·

1) Obres
2) Serveis
3) Gestió econòmica
4) Policia
5)Temes nous
6) Participació
7.- Qüestions referents a l’equip de Govern.
8.- Temes nous que aporta el Consell

S’inicia la reunió amb l’explicació de l’alcalde sobre la nova manera de treballar. Es
comenta que tot el que es trasllada des del Consell costa que tingui un retorn i això, en
determinats moments causa certa frustració. L’objectiu és incloure-ho dins l’estructura
del Pla de Barris per tal de comptar amb un tècnic que es faci càrrec del seguiment.
amb les àrees municipals i millorar la comunicació entre Ajuntament, Consells de
Gestió i Associacions de Veïns dels diferents barris de Palafrugell.
1) Obres
Arranjament vorera Carrer Mossèn Molla: Des de l’àrea de Serveis es va fer una
reparació puntual de les peces malmeses, hi va haver acord de pavimentar el carril
central però el Consell va demanar aturar-ho, i es dóna per vàlid en aquesta reunió.

Carrer dels Forcats: Actualment s’està treballant en la redacció del projecte. S’ha parlat
amb la comunitat de veïns/es que ja han tret els aparcament i han instal·lat la tanca
vegetal. Si el nou govern no estableix noves prioritats, en un mes estarà. Si s’inclou
dins les inversions financeres sostenibles, on hi tindria cabuda, es podria executar el
mes d’octubre del 2017.
Punta d’en Blanc i Lluís de Santangel: Hi ha avantprojecte fet i es mostra els plànols al
Consell (se’ls hi entrega còpia). Aquest és més lent de fer. La previsió pressupostària
és pel 2018. Com que hi ha vàries llicències donades, s’esperaria a que les fases
d’estructures estiguin acabades per poder començar a finals del 2018, en aquest cas
es faran amb contribucions especials. En aquest projecte també està previst el carrer
Pere III i el carrer de la Barca. S’inclou també la renovació del clavegueram i mobiliari
urbà.
Projecte camí de Ronda. Golfet: S’està fent el projecte del camí de Ronda,
conjuntament amb costes, pel tram que va de la plaça Dorothy Webster fins al final del
terme municipal creuant tota la finca del Cap Roig. Es mostra els plànols al Consell
(se’ls hi entrega còpia).
El primer tram dóna a la casa del Golfet i està pràcticament fet per part de la propietat.
Previsió de l’execució finals 2017 – primers 2018.
Millora de l’entorn de l’obra el Golfet: Estem pendents de l’informe de Costes dels
darrers 6 mesos al mirador per poder fer el projecte d’urbanització.
Adequació entrada Golfet: Valorar si la ubicació és funcional. Exposen des del Consell
que la zona verda i el bosc de les alzines necessita un arranjament. Exposen que la
plaça és molt difícil, ja que és un triangle i voldrien posar 6/7 aparcaments de cotxes.
S’exposa que si es vol realitzar un parc infantil es trauran 2 places d’aparcament. Hi ha
acord perquè no hi ha cap parc infantil a la zona del Golfet. Es traspassarà la decisió
del Consell als Serveis Municipals per a què ho tinguin en consideració.
Casa Rosa de Calella: Es mostra el plànol del projecte previst (se’ls hi entrega còpia)
on es retiren les jardineres definitivament. Previsió obres: maig d’aquest any 2017. El
Consell demana que es replantegi la cessió del magatzem perquè se li dóna un guany
patrimonial al propietari.
Rampa d’accés al Canadell: Presentació de la proposta amb els plànols (se’ls hi
entrega còpia). S’ha enviat a Costes pel vist – i – plau. Tothom podrà baixar per la
rampa, i els lavabos es posaran sota l’últim tram de rampa. Es demanarà quina serà la
ubicació de la Creu Roja un cop executada l’obra.
2) Serveis
Platges: Cal no oblidar que són medis naturals i que per tant cal analitzar les accions
des d’aquesta òptica i considerar-ne les accions climàtiques, topogràfiques i
geogràfiques que determinaran quins treballs de conservació i implantació s’han
d’efectuar en cada moment sense tenir impactes significatius.
El model del servei municipal de manteniment de platges dóna resposta a l’oferta
turística i es concentra des de maig i fins a octubre. Per tant, és a primers de maig,

quan les sorres de les platges urbanes es netegen en profunditat amb mitjans
mecànics i si és necessari i l’accés és factible, s’anivellen eliminant crestes i dunes.
Des de l’experiència l’afectació de la topografia d’una platja pels temporals marítims
durant la temporada baixa no menysté el paisatge natural de la costa ni el fa “indigne”.
Des del Consell demanen que es faci la neteja de les platges de Setmana Santa a
Octubre: els caps de setmana i ponts llargs. Exposen que durant l’hivern hi van gossos
a les platges i demanen més presència de vigilància i/o agents cívics, tant pels gossos
com també pels residus.
Clots el camí de ronda (manteniment): La conservació d’aquest espai natural es
procura realitzar amb major assiduïtat que les nostres possibilitats perquè som
conscients que és un lloc molt emblemàtic i sobretot sempre actuem després d’una
gran ventada o d’una pluja torrencial.
Per exemple, immediatament després del capítol de vent del cap de setmana del 4 de
març es van realitzar accions de retirada d’arbres i durant els dies 28 i 29 de març el
camí s’ha reclinat, desbrossat i netejat des de la Marineda fins el Golfet.
Des de l’Ajuntament se’ls comunica que de seguida que vegin una incidència ho
comuniquin.
El Consell demana que es tapin els forats del tram entre La Torre (tres pins) i la
Marineda. Quan plou queden molt plens d’aigua (n’hi ha 4 ó 5) i no es pot passar, cosa
que provoca que la gent s’enfili. Comenten que potser seria bo desembossar el forat
que desaigua a mar.
Mirador dels burricaires. L’accés en pendent i de sauló manifesta petits aragalls per
acció de l’aigua. No és una actuació de prioritat alta ni té incidència en la seguretat.
Des del Consell exposen que si es pot reordenar i arreglar mínimament perquè es veu
deixat.
Risc de desprendiments: Les accions correctores d’aquestes característiques les
emprèn sempre el Ministerio de Medio Ambiente quan hi ha un fonament i justificació,
com s’ha fet a altres platges de Calella on el risc era molt evident i explícit.
Neteja viària per llevar tasques del paviment (passeig): El servei d’hidronetejadora a
les platges s’implanta de l’1 de maig al 31 d’octubre, amb un servei de 7 dies sobre 7.
S’elabora un calendari setmanal de forma que les dues zones més cèntriques de
Calella (sector Canadell i sector Port Bo) siguin netejades almenys 1 cop a la setmana
cadascuna. El consell exposa que no es compleix el calendari, en el sector Canadell i
el Sector Port Bou un dia cada un. Hi ha diverses queixes i reiterades per part dels
veïns referent al personal que realitza dita neteja.
Climatització local. El sr. Hallé va comentar a Serveis que ja funcionava correctament.
3.- Altres
Jardineres. Imatge per mostrar al Consell. És el model de Tamariu. És impossible
portar una mostra al Consell perquè són fetes a mida. Cal que el Consell doni resposta
per poder-les encarregar i tenir-les col·locades abans de la temporada d’estiu. El
Consell dóna el vist-i-plau i es traspassarà a Serveis Municipals dita decisió per a què
s’encarreguin.

2n graó de baixada a la platja. Per baixar a la platja quan la sorra marxa. No es pot fer
sense consultar a Costes prèviament.
Substitució de les toves sota-voltes. És difícil d’encaixar la proposta del Consell ja que
estem dins d’un BCIN i els materials proposats fan perdre identitat. Ha estat consultat
a la Comissió de Patrimoni. El Consell accepta i s’exposa que es canviaran les
trencades i desgastades.
4.- Mobilitat
Prat Xirlo Si no hi ha canvi de decisió amb el nou equip de govern, aquest mes de
maig es farà la trobada amb els veïns per explicar els canvis de sentit per millorar la
mobilitat. Està previst instaurar la zona 30 abans de l’estiu.
Zona d’aparcament de motos a la zona centre. Actualment hi ha 3 zones de motos a la
zona centre: c. Ermità Corbera, c.Gelpí, c.Pi i Roig. A més les zones de càrrega i
descàrrega a les tardes també són aparcaments per motos.
El que s’ha suprimit per manca d’ús és el del c. Pintor Joan Serra quan es va arranjar
el carrer.
Les places d’aparcament entre el C. Tenerife i el C. Lanzarote (segons les fotografies
aportades pel Consell). No es faran places d’aparcament en aquesta zona perquè no
és viable i és perillós. Abans de l’estiu es pintarà l’illeta i es posarà una pilona.
5.- Policia Local
Agent de Calella a l’estiu: Els agents de platges a l’estiu sempre són personal interí
perquè és un reforç al servei anual. Durant les tres primeres setmanes de servei són
acompanyats per un agent funcionari per a què conegui les peculiaritats de la zona.
Hi haurà 2 agents ininterrumpidament de 9 del matí a 12 de la nit.
Multes a la zona de càrrega i descàrrega del carrer Lepant per Setmana Santa.
Aquestes denúncies quedaran anul·lades segons confirmació per part de Policia.
6.- Participació
Enquesta sobre el procés Participatiu de la carretera vella de Calella i l’Autovia.
L’enquesta es va tancar el 13 de febrer. Han participat 80 persones. S’estan preparant
les diferents reunions participatives. Podeu consultar el resultat de l’enquesta a la
pestanya de serveis, a l’apartat de participació de la web municipal
(http://www.palafrugell.cat/serveis-ciutadania/participacio/espai-entre-autovia-icarretera-vella-calella-2017). El següent pas serà parlar amb els afectats.
8.- Temes nous que aporta el Consell
-

El consell demana faroles de baix consum en el carrer del Forcats.
Exposen que els contenidors estan molt bruts i si es poden netejar.

-

El Consell exposa que el carrer Alguer s’ha d’arreglar la vorera: s’ha ampliat la
vorera i quan arribes a la cantonada no s’ha ampliat la resta. A més la farola és
ben bé al mig de la vorera en aquesta part més estreta.
Demanen si poden tenir un arxivador i carpetes per guardar els documents, ja
que puguin guardar-los en el local perquè tothom els pugui consultar.
Demanen si es pot rebaixar la vorera davant de la rampa que té el local per
l’accessibilitat ja que actualment no n’hi ha.
Comenten que els espais verds de Prat Xirlo es veuen deixats.

S’aixeca la sessió quan són les 3/4 de 10 de la nit.

