
 
PROPOSTES PER AL PRESSUPOST 2022 
 
VALORACIÓ LLOCS DE TREBALL (VLT) 

 
Tot esperant que es tanqui la valoració de llocs de treball i s’aprovi en Ple Municipal: 
1.- AFEGIR UNA PARTIDA ALS PRESSUPOSTOS 2022, CONSENSUAT AMB ELS TREBALLADORS I 
EL CONJUNT DEL CONSISTORI, PER EXECUTAR DE FORMA PROGRESSIVA I PACTADA. 
 
 
CAPÍTOL INVERSIONS 
 
 
1.- PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ 
 
1.1.- Execució de la moció aprovada de la remodelació de la plaça de tren.  
 - Demanem quin projecte té pensat el govern per a la seva execució. 
 - Mentre no s’executa el projecte; supressió de la parada de taxi xamfrà 
Amadeu/Anselm Clavé, ja que com és sabut és un perill per a vianants i conductors. A més, no 
és conforme amb l’article 21.d de l’Ordenança de Circulació Prohibició d’estacionament <En un 
lloc on s’obstaculitza la visibilitat de la circulació, o dels senyals de trànsit o on s’obligui a fer 
maniobres>. 
  
1.2.- A manca de saber què es farà en el solar del c. Creus (costat de la pl. Vicenç Ferrer) i del 
futur de l’Hotel Corona, on ERC Calella apostem pel nostre projecte “Obrim la ciutat al mar”.  
La Plaça Vicenç Ferrer és un punt i estratègic de la ciutat on creiem que per a donar un major 
flux de persones pel c. Jovara i per a promocionar la Ciutat des del centre cal: 
 

- Un punt d’informació turística i sobre  patrimoni històric i natural de Calella. a la pl. Vicenç Ferrer. 
.  

2.- MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT i SALUT 
 
Millores a la platja i la seva connectivitat 
 
2.1.- Aplicació de la moció aprovada per a l’execució d’un pla integral de recuperació 
ambiental i paisatgística de les platges de Calella. 
 
2.2.- Recuperar la partida de 50.000€, per a l’ascensor del pas soterrani del c. Àngel Guimerà, 
que es va incloure als pressupostos del 2020, no executada. 
 
 
Parc Dalmau 
2.3.- Dur a terme les inversions endarrerides: 2a fase de la reforma del Parc per la qual ja hi ha 
dues partides assignades en els pressupostos municipals de 2019/20 per un  import total de 
120.000€ (arreglar la font dels Lleons, l'estany de les oques amb el sortidor i la placeta contigua 
d'Òrgan i Valverde també amb un  sortidor...). 
 
2.4.- Manteniments més urgents: Arrebossar i pintar o bé repicar i deixar la pedra vista de la 
paret de la Miranda i a la paret de poca alçada que corre paral·lela a la paret de la Miranda pel 
camí que puja al Pati de l'Ós, posar una barana de fusta amb passamà i enreixat metàl·lic que 



embelleixi el camí i que eviti que tant persones com gossos puguin tirar pel dret. Total 60.000€ 
aproximadament. 
 
2.5.- Creació de l’”Anella Verda” amb projectes de senyalització. (als pressupostos 2020 se’ns 
va dir que es duria a terme). 
 
2.6.- Millora accessos i senyalització a les Torretes. (als pressupostos 2020 se’ns va dir que es 
duria a terme). 
 
2.7.- Senyalització del “Camí de Sant Jaume”.  
 
Animals 
2.8.- En relació al procés participatiu per a la creació per una àrea per a gossos a la platja de 
Calella proposem reservar una partida per implementar el resultat de la consulta ciutadana i així 
mateix recordem la construcció d’una nova zona d’esbarjo amb circuit tipus “agility”. (als 
pressupostos 2020 se’ns va dir que es duria a terme la zona agility pressupostant 10mil€ als 
pressupostos).  
 
2.9.- Parcs i jardins: Incrementar la partida destinada a Parcs i Jardins, que inclogui l’execució 
d’actuacions com ara: inventari arbrat i vegetació autòctona, pla per l’increment (repoblació i 
manteniment) arbrat i vegetació autòctona, però no només parcs i jardins, també sostres verds, 
balcons comestibles, jardins verticals, horts socials, urbans, escolars…etc. (algunes d’elles 
aprovades en ple al consistori). 
 
2.10.- Espai agrari: Projecte banc de terres, horts urbans i escolars. 

2.11.- Targeta Verda (Targeta de persona usuària de deixalleria). Bonificació per bones 
pràctiques. 

Promoure l’ús de la deixalleria i de la deixalleria mòbil, la targeta permet obtenir una bonificació 
que pot arribar a un màxim del 20% de la Quota Tributària Domiciliària de  la Taxa pel servei de 
recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 
domiciliaris. Per gaudir de la bonificació, l'Àrea de Medi Ambient, mitjançant la targeta, registra 
el número de vegades que l'usuari utilitza els punts verds (en cas de no portar la targeta no es 
pot beneficiar de la bonificació). La bonificació s'aplica d'un any per l'altre. El nombre de visites 
realitzades als punts verds durant un any es reflecteix en l'import de la taxa de l'any següent. 

Ús de la deixalleries 
De 4 a 6 aportacions => 10% de bonificació  
De 7 a 12 usos => 15% de bonificació  
Més de 12 aportacions => 20% de bonificació 

Un cop finalitzat l'exercici, s'aprovarà una relació per a l'aplicació de les bonificacions als 
contribuents en funció de l'ús que hagin fet de les deixalleries, i es procedirà a abonar l'import 
resultant de la bonificació. 

 

3.- MOBILITAT SOSTENIBLE, APARCAMENTS I ACCESSIBILITAT 
 
Malauradament, encara tenim carrers on l’accessibilitat de les voreres són un mal son per a 
molta gent. 
 
3.1. Pla d’accessibilitat de voreres de la ciutat. 



(Jovara entre Indústria i Costa i Fornaguera i, Bruguera entre Indústria i Costa i Fornaguera, 
costat muntanya del c. Sant Jaume, entre c. Jaume Fuster i Sant Josep). 
 
3.2.- Executar la moció aprovada sobre vies ciclables i millores del servei de bus públic.  

3.3.- Instal·lació de càmeres en els diferents semàfors del carrer Sant Jaume que captin els 
vehicles que se saltin els semàfors en vermell. 

4.- CULTURA I PATRIMONI 
 
4.1.- Identificar mitjançant codi QR les diferents construccions i edificis, emblemàtics, històrics i 
singulars de Calella, per poder posar en valor la seva importància. 

 

CAPÍTOL DE DESPESA CORRENT 

1.- PROGRAMA DE BEQUES DE SUPORT PER A JOVES EN DIFERENTS ÀMBITS: NOVES 
TECNOLOGIES, CREACIÓ ARTÍSTICA, CREACIÓ AUDIOVISUAL, FORMACIÓ ESPORTIVA 

Actualment l’Ajuntament contempla la beca d’investigació Jordi Amat i Teixidó: beca per 
investigació sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, 
jurídiques) que tingui una relació directa amb Calella (història, medi natural, recursos econòmics 
o realitat col·lectiva). 

1.1.- Creació d’un programa de beques adreçada al col·lectiu de gent jove amb l’objectiu de 
promoure la recerca, fomentar el pas a l’etapa professional o bé per facilitar l’accés a estudis 
especialitzats (formació de postgrau.. ). Proposem l’atorgament anual de beques en els següents 
àmbits: creació artística, noves tecnologies, creació audiovisual, promoció de l’esport, promoció 
de la salut. Recuperem, per tant, aquesta proposta on se’ns va dir en la negociació de 
pressupostos del 2020 que es crearia una comissió de treball. 

2.- POLÍTICA SOCIAL, PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

La pandèmia ha tingut una forta afectació a tota la societat, especialment joves i persones grans, 
pel que fa a l'estat anímic, augmentant considerablement l’ansietat , la tristesa, la desmotivació, 
l'aïllament, la solitud… per capgirar aquesta tendència,  necessitem fer canvis i treballar a en 
l’àmbit comunitari on hi ha d’haver la implicació de tots els agents que la conformen ( veïnatge, 
professionals, serveis, equipaments …).  És necessària la creació de mecanismes de participació 
dotats amb professionals que desenvolupin els projectes com poden ser grups d’ajuda mútua ( 
de persones aturades,  cuidadores, de gestió emocional…) que poden acabar esdevenint un 
recurs per la comunitat. 

Àmbit d’urgència social: Proposem reforçar les estructures d’acollida en situacions d’urgència 
social a la ciutat. 

2.1.- Estudi per la creació/obertura d’un espai d’acollida per a situacions d’urgència social amb 
espai de menjador, espai per la higiene personal o espai de pernoctació (sempre sota valoració 
tècnica i amb la possibilitat de contemplar el recurs des de l’àmbit supramunicipal i amb la 
col·laboració i treball conjunt de municipis veïns). 

2.2.- Projecte d’oci saludable i alternatiu per a joves que inclogui projecte de patis oberts. 
Projecte per obrir els patis escolars o equipaments municipals per a la pràctica de l’esport en 
caps de setmana o a l’estiu.  



2.3.- Projecte de dinamitzadors cívics per a treballar des de l’àmbit de la prevenció en el 
col·lectiu de població jove en el medi obert.  
 
2.4.- Programa de suport municipal en l’àmbit de la salut emocional per a població jove i adulta. 
 
2.5.- Programa estable de voluntariat adreçat al col·lectiu de gent gran. 
 

    
3.- APROFUNDIR EN EL MODEL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 
3.1.-Projecte de creació dels consells veïnals, com a òrgans d’interlocució entre l’ajuntament i 
la ciutadania (no exclusius, sinó complementaris a altres eines de participació): òrgans de 
representació veïnal que funcionin de forma autogestionada per debatre temes de ciutat, i 
puguin triar els seus representants com a interlocutors i altaveus de cada grup de veïns/es, 
segons les diferents zones de Calella. La finalitat és poder debatre temes a nivell ciutadà, i tenir 
interlocutors/es veïnals que serveixin de nexe amb els regidors i regidores de l’ajuntament, per 
estar en contacte quan s’escaigui i quan hi hagi temes de ciutat a comentar i parlar amb la 
ciutadania. 

 
3.2.- Una ciutat prop dels 20.000 habitants clama un Centre Cívic per a donar servei a la demanda 
actual de la nostra ciutadania. Donat que el nou equipament de la Casa Saula com a centre cívic 
no pot donar resposta a la demanda d’espai municipal per a la gent gran i a tots els diferents 
col·lectius de la nostra ciutat, per aquest motiu demanem la posada en marxa de la comissió 
de treball, tal com se’ns va dir en la negociació de pressupostos 2020. 
 
3.3.- Definició d’usos d’equipament municipals d’ús ciutadà a través de processos participatius: 
 
- Mercat Municipal 
- Antiga biblioteca 

 
4.- MANTENIMENT DE LA CIUTAT 

4.1.- Pla de xoc per millorar la neteja: Detectar quins són els punts negres a la ciutat on, de 
manera persistent, hi ha problemes de neteja o que per molt que es netegi sempre semblen 
bruts, així confeccionar un pla d’actuacions a dos anys prioritzant zones que es poden qualificar 
directament com a insalubres com per exemple la vorera del carrer de les Ànimes entre Sant 
Antoni i Sant Jaume, on es podria efectuar la substitució de les rajoles actuals per unes de més 
fosques per d’aquesta manera millorar la percepció de neteja. 

4.2.- A Calella hi ha un número important de façanes en mal estat, cal fer un inventari de totes 
les façanes en mal estat per posteriorment exigir el compliment de l’Article 16 de l’Ordenança 
Municipal de Paisatge Urbà, Exigència del deure de conservació dels edificis, actuar d’ofici 
exigint el seu compliment i on no es tingui una resposta o no es pugui tenir accés directe a la 
propietat actuar d’ofici rescabalant els costos que això representa, l’Article 20.2 «Els espais 
lliures que no hagin estat condicionats per a un ús públic o col·lectiu o tinguin categoria de 
solar, la propietat ha de mantenir-los nets i degudament tancats». 

Per així es necessita una partida pressupostària per incoar tot el procés i arranjar façanes que, a 
banda de ser un perill, transmeten una sensació de deixadesa urbana, i actuar sobre solar per 
evitar situacions d’insalubritat per abandonament. 



La demanda d’aquesta proposta es va vincular als pressupostos del 2020, i tot i incorporar la 
figura del càrrec de confiança per a dur-la a terme entre d’altres, aquesta tasca no s’ha realitzat. 

4.3.- Existeix l’App Calella a punt perquè la ciutadania pugui informar de qualsevol incidència 
que detectada a la via pública, és positiu que hi sigui, però perquè cal esperar a que un 
conciutadà ho indiqui. Treballadors de l’Ajuntament i els Agents Cívics, estan contínuament al 
carrer, podrien actuar «d’ofici» reportant incidències via App, en el supòsit que els Agents no 
disposessin de dispositiu mòbil se’ls hauria de proporcionar. 

4.4.- Cal un manteniment urgent de la pintura de senyalització vial horitzontal, passos de 
vianants, senyalització viària, ... i rajoles de zones de vianants. Amb la finalitat d’evitar accidents 
bé sigui de lliscades de vianants o de vehicles, demanem que,  la pintura i rajoles que es facin 
servir en el manteniment de la ciutat així com en noves actuacions siguin de material antilliscant. 
Aquest material és més car que el no lliscant, és per això que caldrà una ampliació pressupostaria 
en manteniment de la via pública. 

5.- MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT 

5.1.- Increment partida taula emergència climàtica. (destinats 1mil€ en l’anterior pressupost) 
 
5.2.- Increment en la partida de manteniment parcs i jardins.  

5.3.- Pla de reducció de residus de plàstic, lligat a Implementació sistemes Reverse Vending en 
establiments comercials. 

5.4.- Estudi tècnic per la millora en l’eficiència i sostenibilitat del subministrament energia 
elèctrica edificis, equipaments i via pública, així com per la creació d’una comunitat energètica 
local. 

6.- PLANIFICACIÓ DE LA CIUTAT 
 
Des d’ERC Calella, volem posar damunt la taula, projectes de ciutat, on creiem que el futur de la 
nostra ciutat haurà de debatre sobre els següents projectes, que ben segur, tenint en compte el 
creixement i opcions de millorar la vida dels nostres calellencs i calellenques  passa per aquests. 
 
6.1.- Estudi de viabilitat econòmica del projecte per obrir la ciutat al mar a partir del solar que 
ocupa l'antic hotel Corona. Proposta de transformació del nucli urbà per obrir la ciutat al mar i 
millorar l'accés al passeig i façana marítima: recuperació de l’espai que ocupa l'edifici de l'antic 
Hotel Corona, urbanització del solar a partir d'un procés participatiu i obertura d'una gran rampa 
d'accés al passeig i platja adaptada a persones amb mobilitat reduïda. 

 
La demanda d’aquesta proposta es va vincular als pressupostos del 2020, i tot i incorporar la 
figura del càrrec de confiança per a dur-la a terme entre d’altres, aquesta tasca no s’ha realitzat. 
 
7.- EDUCACIÓ I CULTURA 

7.1.- Projecte museològic de l’espai de les Torretes. 
 
7.2.- Projecte museològic del jaciment de la vil·la romana del Mujal/Roser.  
 
7.3. Paquet d’accions per promoure l’ús del català a través dels diferents recursos de la ciutat. 
(Consorci CNL, Escola de Formació d’Adults, equipaments culturals, centres educatius...) 
 



 

8.- NOVA CIUTADANIA 

8.1.-  Impulsar un programa de mentoria (voluntariat) consistent en acompanyar les persones 
nouvingudes en el coneixement de l’entorn i l'establiment de vincles amb dedicació de 2 a 4 
hores a la setmana durant un any. 

 

9.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 

9.1.- Taula de treball per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de promoció i diversificació 
econòmica de Calella. 
 
9.2.- Pla sobre l’impuls d’economia circular local i sostenible. 
 
9.3.-  Implantació d'una prova pilot de la plataforma de fidelització incloent-hi la  seva 
dinamització: 

La targeta moneder hauria de ser el pal de paller per una digitalització de l’economia local, ha 
de servir per la dinamització econòmica de la ciutat, comerciants, restauradors, serveis 
professionals, indústria, ... Ha de ser una targeta transversal que serveixi perquè fidelitzar el 
consumidor local i captar-ne de nous. Cal dinamitzar els diferents sectors econòmics de la 
ciutat.  

 
 
 
REFLEXIONS GENERALS 
 
-Participació 
Davant els darrers “Participatius”, queda evidenciat en que cal fer una revisió sobre el model de 
participació ciutadana en tots els seus conceptes i aplicacions. Proposem una participació real 
en projectes de ciutat portant a consulta ciutadana el desenvolupament de les actuacions a fer. 
 
- Projectes de ciutat 
La societat en general, però també la nostra ciutat requereix d’un ampli consens en benefici de 
tota la ciutadania. Per aquest motiu, demanem treballar els projectes de ciutat o grans projectes 
de futur amb tot el consistori, cercant també el consens d’entitats integrades als diferents teixits 
associatius. 
Els projectes consensuats amb amplies majories han de permetre, alhora, la unió dels mateixos 
davant a instàncies supramunicipals. 
 

 

 
GRUP MUNICIPAL 
ERC CALELLA 
Calella, 18 de gener de 2022 


