ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2017

ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. JOSEP PIFERRER
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part del Consell:
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP ESTEBA
Sra. EULÀLIA OLIVÉ
Sr. JAVIER DE ANDRÉS
Sr. XAVIER VALLS
Sr. JOSEP Mª SÀBAT
Sra. TEIA GALÍ
Tècnic:
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia:
•
•
•
•
•
•

1) Obres previstes pel 2018
2) Obres
3) Obres i Serveis
4) Serveis i Medi Ambient
5) Mobilitat
6) Temes nous o recurrents que aporta el Consell

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), seguint l’ordre del dia
proposada per l’ajuntament:
1) Obres previstes pel 2018 amb la partida finalista específica:
Els regidors expliquen que per aquest 2018, a banda de les inversions previstes en
pressupost, hi haurà una partida finalista específica per a realitzar 3 obres més de les
previstes a Calella:
- Carrer Agustí Pi i Sunyer: el Consell demana que a banda de la rampa a vorera
davant l’entrada del local a baix també en volen una per poder-hi accedir ja que
la vorera és inaccessible.

-

Adequació zona verda de Cant dels Ocells: parc infantil a la cantonada i
millorar el triangle on actualment s’hi aparca per a mantenir els llocs
d’aparcament.
- Rehabilitació de l’aparcament de Xopitea: concretament l’accés per a la banda
del carrer (rampa).
També s’explica al Consell si enlloc de les proposades, volen que es substitueixi
alguna per alguna altra que ells considerin prioritària es pot valorar. Però el Consell
està d’acord amb la proposta.
2) Obres:
Nou carrer Roca Vermella: s’explica al Consell que s’ha arribat a un acord amb el
propietari de la finca del cantó de vinya vella i l’ajuntament comprarà la propietat per
poder fer el nou carrer. La banda on ara hi ha el carrer serà aparcament privat i la part
comprada el nou carrer.
Carrer dels Forcats: l’equip de govern explica que no està contemplat per aquest any
2018.
Punta d’en Blanc i Lluís de Santangel: aquests sí estan contemplats en pressupost pel
2018.
Projecte camí de Ronda. Millora de l’entorn de l’obra el Golfet: també prevista en
pressupost 2018. El Consell demana que s’incloguin les escales d’accés a la platja.
Casa Rosa de Calella: S’explica al Consell que no hi ha cessió del magatzem al
propietari de la casa. En tot cas tampoc està contemplat fer un concurs de concessió
administrativa on es podria presentar tothom que complís requisits i no només el
propietari de la casa. Estem a l’espera que confirmi quan comença les obres.
El regidor Lluís Ros explica que el propietari vol demanar permís per restaurant però
que si li és concedit, Costes no tornaria a donar permís per vivenda, seria sempre
restaurant.
Rampa d’accés al Canadell: La ubicació de la caseta de la Creu Roja continuarà sent
una caseta de fusta perquè no hi ha prou espai sota la rampa. Costes encara no ha
donat el vist-i-plau. Estem a l’espera.
3) Obres i Serveis:
2n graó de baixada a la platja (Port-Bo): a l’espera de l’autorització de Costes.
Llumenera carrer Alguer (a la banda de Can Sentís, de quan l’ajuntament va ampliar la
vorera del pàrquing i el tros de pista de tennis fins al carrer): encara que es mogui la
llumenera no permet el pas lliurement perquè la vorera és molt estreta. L’única solució
és estudiar l’ampliació per a què compleixi la normativa. No és prioritari.
Local Social: la barana per l’escala està encarregada, el Consell fixa on volen la
paperera i diuen que amb una fan prou, el gual no es posarà perquè s’ha de fer el
carrer aquest 2018 i amb els bancs, tot i que compleixen la normativa s’està estudiant
posar-hi respatllers si el model ho permet.

4) Serveis i Medi Ambient
Clots el camí de ronda (manteniment): s’han tapat els forats del tram entre La Torre
(tres pins) i la Marineda. El Consell comenta que Sota la Marineda fins arribar al
mirador de Llafranc no s’ha fet i també hi ha clots. El Consell també demana que es
posi desguàs perquè no s’estanqui l’aigua i que es repassin les llums, les baranes, les
pintades que existeixen, .... per tenir una millor imatge dels camins de ronda.
Mirador dels Burricaires. Es va fent manteniment periòdicament i el Consell comenta
que està millor. Demanen massissar el 1,5 metres que té i reforçar les pedres.
Risc de desprendiments: Les accions correctores d’aquestes característiques les
emprèn sempre el Ministerio de Medio Ambient 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 de platges: El Consell demana si es poden netejar tot l’any (els divendres i els
dilluns): Port-Bo, Canadell i Port d’en Calau així com els carrers. Calella està molt
deixada a l’hivern segons els membres del Consell.
Contenidors bruts: el regidor explica que es fan arribar les queixes i incidències a
l’empresa cada vegada que se’ns avisa. Així com de la neteja viària del passeig.
APP incidències via pública: Els regidors expliquen que l’equip de govern actual ha
descartat utilitzar-ho com a eina extensible per la ciutadania. S’explica al Consell per
part de l’alcalde explica quines millores hi ha previstes de cares a l’any vinent amb les
escombraries: tancat expressos per posar-hi mobles i trastos vells en diferents punts
on hi ha ja dotació de contenidors, enfustissats perquè els contenidors no quedin tant
visibles, càmeres en punts negres on es detectin abocaments de deixalles
descontrolades fora dels contenidors entre d’altres coses.
5) Mobilitat
Prat Xirlo Continua vigent la zona 30 prevista que serà presentada als veïns abans de
la setmana santa de 2018 i s’informarà al Consell del dia de la trobada.
Les places d’aparcament entre el C. Tenerife i el C. Lanzarote : està contemplada dins
la zona 30 a executar abans de la setmana santa de 2018 (s’aporten imatges al
Consell).
6) Temes nous o recurrents que aporta el Consell:
Substitució de les toves sota-voltes. Cal anar-ho a mirar per part de l’ajuntament. No
s’han substituït les que estaven en mal estat.
Semiclaveguera Casa Rosa: dóna molt mala imatge, per alguna banda supura tot i no
tenir ús. Demanen que s’enderroqui quan es faci la rampa per treure-la.
Enllumenat: La bombeta que il·lumina l’estàtua de Rodolf Candelaria més avall de
l’AVAC està fosa i la llumenera que hi ha a la façana de l’Hotel Port-Bo també.

Imatge de Calella: el Consell demana que es tingui en compte la imatge de Calella, per
exemple, no hi ha flors a les jardineres. El regidor Lluís Ros demana que entrin una
instància amb una proposta per flors.
Aportació econòmica: l’AVAC s’ocupa dels temes culturals a Calella i consideren que
l’aportació econòmica és molt justa. Demanen a la regidora Marta Baserba que
s’estudiï que l’ajuntament pagui, per exemple, les sardanes.
Soterranis Canadell: El Consell exposa que els soterranis munten terrasses a l’espai
públic sense pagar taxa i demanen que es controli.
Cartell de Sant Roc: pel camí de Ronda. Demanen que sigui a 2 cares per a què tingui
més visibilitat.
Pl. Joan Granés i Noguer (abans de començar el camí de Ronda): graons molt alts. És
necessari una barana i a poder ser que no sigui d’acer.
El Consell demana als regidors que tinguin en compte el tema de les palometes (se
n’ha parlat diverses vegades), els camins de ronda i la resta de suggeriments com la
neteja, les flors, l’ocupació de via pública,... Consideren que no s’inverteix prou a
Calella i que és de gran atractiu turístic. També demanen que es miri quina inversió
financerament sostenible es pot executar a Calella pel proper exercici i tenir-hi accés.

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

