ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 27 DE GENER DE 2016
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
Sra. VANESA PALACIOS
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part del Consell:
Sra. TEIA GALÍ
Sra. EULÀLIA OLIVÉ
Sr. XAVIER VALLS
Sra. BLANCA LLOVERAS
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP MARIA SÀBAT
Tècnics:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1) Espai de reunions
2) Ocupació de via pública
3) Senyalització
4) Enllumenat
5) Seguretat viària
6) Baranes
7) Cablejat
8) Serveis Municipals
9) Millores espai urbà
10) Obres
11) Altres temes
12) Informacions

Abans d’iniciar la reunió amb l’ordre del dia, els membres del Consell demanen
de fer una prèvia.
En aquesta prèvia els membres del Consell volen expressar que els hi han arribat
diversos “imputs” de veïns i resident de Calella que estan descontents sobre la inversió
de l’ajuntament al nucli. Consideren que l’aportació econòmica que s’aporta no equival
al que rep Calella a nivell d’infraestructures.
El sr. Xavier Valls exposa que volen que Calella sigui el rovell de l’ou de la Costa Brava
i considera que la inversió és insuficient. Al mateix temps exposa que el 30% dels
ingressos generals en taxes i impostos que van a l’Ajuntament s’inverteixin a Calella.
Aquestes demandes s’argumenten perquè consideren que hi ha necessitats en
comunicacions i serveis; i en concret esmenten que hi ha mancances en manteniment,
joventut i cultura i infraestructures. Finalment, s’exposa que en els darrers
pressupostos hi ha una aportació mínima que és del tot insuficient.
Des de l’Ajuntament, l’alcalde, Juli Fernández, fa una reflexió exposant que els serveis
públics que s’ofereixen són per tothom, també per la gent de Calella, al igual que els
equipaments (teatre, biblioteca, piscina, estadi, etc...).
*Al mateix temps, també comenta que això és ser poc solidari, injust i provocar la
segregació. Per aquest motiu, es compromet que a la propera reunió es faci un
monogràfic sobre el pressupost i que es posaran sobre la taula els ingressos i costos
directes i indirectes que pertanyen a Calella amb la màxima transparència.
Des del Consell s’insisteix en que els hi arriben comentaris que la gent vol una millora
en general, ja que no s’han posat ni llums de Nadal, esmentant que hi ha un
abandonament per part de l’Ajuntament i això crea malestar.
El regidor Lluís Ros comenta que fa poques setmanes s’ha invertit 150.000 euros en
una canonada provinent de Cantallops que millora el subministrament d’aigua a Calella
i també es parla sobre el FEDER que s’ha demanat que té un objectiu social que ha de
beneficiar tots els nuclis.
D’altra banda, el regidor de promoció econòmica i primer tinent d’alcalde, Albert
Gómez, també comenta que enguany es destinaran 200.000 euros en la promoció de
la Cantada d’Havaneres.
Per tant, la decisió final és que es portaran tots els números per tal de donar tota la
informació i difondre el que s’aporta a Calella des del consistori.
1.- Espai de reunions
Sobre la demanda del Consell per poder comptar amb un espai dins la seu de l’AVAC
per tal de guardar-hi la documentació generada, es comenta que els membres del
Consell s’han de posar en contacte amb el senyor Bertand Hallé i els hi trobarà un
espai de les característiques que demanen.
D’altra banda, referent al canvi de l’aparell de refrigeració de l’AVAC, s’explica que
s’està tramitant la contractació amb una empresa perquè cal substituir tots els aparells
i el cost aproximat és d’uns 8.000 euros. Està previst que es pugui fer a partir del mes
de març o abril.

2.- Ocupació de via pública
Es comenta la problemàtica amb la “Blava” i des de l’ajuntament s’entrega als
membres del Consell un document (ocupació autoritzada durant l’any 2015) i al mateix
temps es proposa cenyir-se a la idea inicial quan es va donar la primera llicència, ja
que és un espai molt sensible.
L’alcalde comenta 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.
3.- Senyalització
Sobre la senyalització dels WC del carrer Onyar ja s’ha programat millorar la
senyalització. Es pintarà la porta d’acer corten, comenta el regidor Lluís Ros, gràcies al
reforç de personal de dos pintors i es col·locarà una placa amb un senyal.
Al final, s’expressa que de cara a la temporada d’estiu estarà millor senyalitzat que
l’any anterior.
4.- Enllumenat
Sobre l’enllumenat es torna a discutir si es col·locaran llums de caire clàssic o normals.
Ja que ells en un determinat moment havien demanat que totes les substacions de
llums que es facin a la via pública siguin amb el model clàssic.
Des de l’Ajuntament s’explica als membres del Consell que després de setmana santa
s’instal·laran nou enllumenat a diversos carrers.
Model clàssic: carrers Gelpí, Suquet, Pl. Teranyines, Codia, Lladó, Gravina, Bofill i
Codina, Port Bo, Miramar, Calau, Voltes, Onyar i Sant Pere.
Model normal: Sant Roc, Port Pelegrí, Costa Verde....
5.- Seguretat viària
Des del Consell informen que es faci arribar a la Policia Local que al carrer Joan
Pericot amb la cantonada carrer Tarrús va desaparèixer un mirall que hi havia i que
caldria que s’hi tornés a instal·lar.
6.- Baranes
Es comenta l’arranjament que s’ha fet la casa rosa i es torna a demanar si les que es
col·loquin en el futur poden ser negres enlloc d’acer inoxidable.
Des de l’ajuntament, el regidor Lluís Ros, exposa que s’aniran substituint les d’acer
mica en mica i es faran els canvis pertinents de model quan sigui possible, però no de
forma immediata.
7.- Cablejat
Sobre la porta del Port Bo s’explica al membres del Consell que només queda un
cable que s’arreglarà properament, abans de setmana santa.

I sobre el tema dels fils de telèfon i elèctrics que ofereixen una mala imatge del nucli,
des de l’Ajuntament s’esmenta que tot plegat ho ha de recollir el projecte que es va
encarregar a l’arquitecte Pere de Prada pel front de mar. Al mateix temps, es demana
al Consell que doni un cop de mà al consistori a demanar més celeritat a la redacció
del projecte, ja que ells van proposar el nom d’en Pere de Prada i s’havia compromès
a presentar-ho abans de Nadal.
8.- Serveis municipal
S’acorda que es tornarà a mirar el tema de l’esglaó del carrer Miramar perquè no està
trencat, s’hi hauria de fer alguna actuació perquè quan no hi ha sorra pot provocar un
perill per a la integritat de la gent.
Sobre la ubicació de l’ancora finalment, el regidor Ros demana que es facin un parell
de propostes de del Consell i els serveis tècnics les estudiaran i portaran a terme la
que sigui més viable.
I finalment sobre les dutxes, demanen que s’unifiqui en una de sola la del port de
Malaspina i del Canadell. Al mateix temps, al Canadell també demanen que es posi
una barana perquè l’accés és perillós.
9.- Millores espais urbà
Es comenten les diferents millores que s’han fet des de les àrees de serveis i
urbanisme, com l’accés al mirador de Els Burricaires, el terra del carrer Mossèn Molla
o l’entrada de la punta d’en Blanc.
I seguidament, el regidor Lluís Ros explica com serà l’obra de davant de l’AVAC amb
els accessos i els canvis que es faran com a millora d’aquell entorn, malgrat queda
pendent l’entrada de vehicles de l’edifici situat just al davant.
10.- Obres
Des de l’Ajuntament s’informa sobre que la carretera vella de Calella està pendent
d’executar-ne una millora des de l’àrea de serveis; que ja s’ha parlat amb SOREA
perquè faci el manteniment de les pintades a la caseta del carrer Tenerife i que la
vorera del cementiri està dins el Pla d’Obres i Serveis de 2017 però que a hores d’ara
no hi ha data d’inici degut a la poca disponibilitat pressupostària de la Generalitat.
11.- Altres temes
·
·
·
·
·
·
·

Des del Consell demanen:
Que es doni resposta a l’informe que es va presentar sobre el Golfet
Que s’informi sobre l’edificació polèmica de el Golfet
Que s’agilitzi l’arranjament de la carretera vella de Calella perquè comença a
ser urgent
Que es parli de les millores a Prat Xirlo (voreres)
Possibles inversions de futur
Es demana que es doni un cop de mà econòmic per a les activitats culturals
que organitzen les associacions del nucli, de forma extraordinària

12.- Informacions
S’acorda que la propera reunió del Consell de Gestió i Participació de Calella es
tractaran dues temàtiques:
· Pressupost
Es portarà un estat econòmic per parlar sobre el retorn i les inversions a Calella
respecte el pressupost municipal
· El Golfet
Es respondrà l’escrit sobre les demandes a la zona del Golfet
I es portarà un dossier informatiu amb tota la tramitació urbanística de la construcció
situada en aquest espai del nucli, des de 1983 fins a la data

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

