ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2017
A les 19 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
Sr. ALBERT GÓMEZ
Vocals, per part del Consell:
Sra. TEIA GALÍ
Sra. EULÀLIA OLIVÉ
Sr. JOSEP ESTEBA
Sr. JAVIER
Sra. BLANCA LLOVERAS
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. JOSEP MARIA SÀBAT
Tècnics:
Sra. ÚRSULA DORADO (Pla de Barris)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia:

·
·
·
·

1) Obres
2) Participació
3) Gestió econòmica
4) Temes nous

*Abans d’iniciar la reunió es comenta que l’aire condicionat del local no funciona
i no escalfa prou la sala. Es decideix traslladar-ho a l’àrea de serveis per tal de
mirar de solucionar-ho.
A l’inici de la reunió, l’alcalde exposa el nou canvi de funcionament intern de relacions
ciutadanes amb la incorporació d’una tècnica del Pla de Barris per tal de fer un
seguiment més acurat dels temes. La idea és que es compti amb la figura d’una
coordinadora que millori la relació entre el Consell i les diferents àrees.

1) Obres
Carrer Mossèn Molla: Es millorarà des de la brigada municipal i es farà dins el pla de
millora de voreres. Es decideix que s’enviarà als membres del Consell la relació de
voreres que s’arreglaran fins a final d’any.
Carrer dels Forcats: Actualment s’està treballant en la redacció del projecte després de
les converses que es van tenir amb la propietat privada. S’explica que en els millors
dels casos es faria entre els mesos de maig i juny.
Punta d’en Blanc: El projecte està aprovat i en exposició pública. L’objectiu dels
serveis tècnics és poder iniciar les obres a finals d’aquest any 2017.
Accessos Golfet: Pel que fa referència als accessos del Golfet no es faran fins el
projecte de camí de ronda. S’està treballant en la idea que un cop finalitzi tota l’obra a
l’entorn de la casa del Golfet es puguin iniciar algunes millores per tal d’evitar que hi
hagin zones degradades.
D’altra banda, també es comenta que s’està treballant amb “La Caixa” per millorar el
camí de ronda en el tram de Cap Roig i es traslladarà a Costes la proposta.
Adequació entrada Golfet: L’alcalde comenta que es farà una millora per adequar la
zona verda, encara que es perdin zones d’aparcament. S’està treballant en la
possibilitat de fer una permuta amb el propietari d’aquell espai a l’entrada del Golfet
que ja s’havia parlat anteriorment. La proposta passa per a la creació d’una zona
verda, treure les 6 places d’aparcament i també fer-hi un parc infantil. Tot i això, es
treballarà durant aquest any en la redacció del projecte, però la idea es executar-ho
l’any 2018.
Projecte de 1a línia de mar: El projecte encarregat a l’arquitecte Pere de Prada ja està
entrat a l’ajuntament. Es tracta d’un projecte molt ambiciós perquè ha anat més enllà
de la primera línia i també té una afectació a la segona línia de mar. Des de
l’ajuntament es comenta que seria impossible executar-lo tot degut al seu elevat cost,
però que hi ha molts elements que es poden aplicar i s’hauria de mirar com
desenvolupar-los.
Instal·lació d’una escultura de l’artista Rodolfo Candelaria: L’ajuntament mostra el
projecte que va presentar l’associació d’amics de Rodolfo Candelaria. El Consell
decideix que, per les dimensions i l’espai, no veuen bé aquesta instal·lació. Tot i això,
demanen si es pot ordenar aquella plaça i en tot cas instal·lar-hi un arbre noble o una
olivera. Finalment es descarta la instal·lació de l’escultura.
2) Participació
S’exposa que l’ajuntament ha encarregat la redacció del Pla Especial (PEU) 1 Autovia
del Mar, on l’àmbit d’aquest Pla contempla les finques que hi ha a banda i banda de
l’autovia que va del nucli de Palafrugell al de Calella. Aquest àmbit té una diversitat
paisatgística i funcional que implica donar un tractament diferenciat a cada una de les
àrees que l’integren.

L’alcalde explica que el Pla Especial contemplarà activitats vinculades al turisme, l’oci i
l’esport i que en cap cas podrà ser residencial. Així es comenta que serà una oferta
complementària al sector turístic i ni hotels ni apartaments hi seran contemplats. Al
mateix temps es deixa clar que l’ús hoteler no hi formarà part i els projectes que s’han
presentat s’han rebutjat.
Paral·lelament des de l’ajuntament s’esmenta que, fruit del Pla de Mobilitat, també es
vol intervenir en la carretera vella de Calella per tal de mirar de pacificar el trànsit,
convertint-ho en una via verda on hi hagi espai per als vianants i les bicicletes.
3.- Gestió econòmica
Des de l’ajuntament es torna a insistir en la imputació de costos i de balances fiscals
de Calella han de fer-se des del punt de vista de la proporcionalitat.
L’alcalde comenta que al igual que es va fer amb l’any 2015, es tornaran a portar els
números de 2016 en les properes reunions.
4.- Temes nous
Es comenten alguns temes nous des de l’ajuntament:
Policia local: Fins ara, durant la temporada l’agent que estava a Calella marxava a les
8 del vespre. Enguany, degut a l’activitat que hi ha a l’estiu, s’allargarà fins a les 12 de
la nit.
El Consell es pregunta que passa durant l’hora de dinar (de 14h a 16h) perquè
consideren que també hi hauria d’haver-hi un agent. I al mateix temps, demanen que
els agents que es desplacin tinguin experiència i coneguin el territori.
Recollida de residus: es reforçarà la freqüència amb una aportació per millorar el
servei de 150.000 euros. Malgrat les dificultats del canvi d’empresa que es va viure el
passat estiu, s’han anat millorant de forma positiva.
Canvi de jardineres: es buscarà un nou model de jardinera, tota coberta de fusta per
millorar la imatge. Es mostrarà el model als membres del Consell abans de prendre la
decisió final.
5.- Temes nous que aporta el Consell
Prat Xirlo: Es va iniciar un treball de canvi de sentit per tal de millorar la mobilitat a la
zona i falta parlar-ho amb els veïns.
Platges: Es comenta que després dels temporals la sorra no queda bé i caldria fer-hi
alguna actuació per tal de dignificar-ho. Demanen un mínim de manteniment.
Clots al camí de ronda: Es demana si, sobretot després de pluges, es poden reparar
els clots que queden.
Casa rosa: segueix fent mal efecte i caldria mirar-ho. A més, les jardineres instal·lades
davant la casa molesten el pas.
Mirador dels burricaires: cal una actuació definitiva, no anar posant sorra perquè
sempre queda malament.

Risc despreniments: Demanen de contemplar la possibilitat de col·locar una xarxa per
aguantar, en determinats llocs, les pedres de penya-segats que tenen risc de
despreniments.
Cablejat: Demanen que es miri d’aportar solucions a les palometes i cablejat que dóna
mala imatge en carrers dels nucli més propers a la platja.

S’aixeca la sessió quan són les 2/4 de 9 de la nit.

