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Una de les principals prioritats de la regidoria de Cultura és la de dinamitzar la
vida cultural a través dels equipaments, s’ha incorporat una nova directora de
Patrimoni que ha de dotar al Museu-Arxiu municipal d’una direcció professional i
ha de posar en funcionament i gestionar un altre equipament de referència
cultural a la ciutat: la nova sala polivalent de l’Ajuntament Vell, sala que permetrà
realitzar exposicions i diferents actes culturals; en paral·lel s’està confeccionant el
Pla d’Equipaments Culturals que permetrà programar les línies d’actuació per
poder dotar a Calella dels equipaments que precisa.

S’han remodelat diversos espais a la Fàbrica Llobet, s’hi ha inaugurat el Centre d’Acció Jove dinamitzant-lo mitjançant
diverses activitats programades, i la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de
Calella una subvenció per a la remodelació d’espais a la Fàbrica Llobet per a locals d’assaig.

Una altra línia prioritària per part de la gent d’Esquerra és la de promoure la participació ciutadana, s’ha iniciat l’elaboració
del Pla director de Participació Ciutadana que ens donarà eines per treballar en aquest àmbit, una mostra han sigut els
diferents tallers participatius dins del Pacte local pel turisme.

També, conjuntament amb la Creu Roja, s’ha confeccionat un circuit d’acollida amb la intenció de promoure la inserció
social dels nouvinguts.

Un dels compromisos que portàvem en el nostre programa electoral era el millorar
els equipaments esportius, entre altres millores realitzades tenim un nou camp de
Futbol a 7 amb gespa artificial, un nou pavelló cobert, canvi dels finestrals del
pavelló municipal ... Aquestes actuacions ens han permès oferir a l’esport base i
al principal motor econòmic de Calella, el turisme, unes instal·lacions més ben
condicionades per a la pràctica de l’esport; aquestes accions, conjuntament amb
d’altres, ens han fet possible l’obtenció per a Calella de la Marca de Turisme
Esportiu. La Marca de Turisme Esportiu ens ha de permetre millorar l’oferta de la

indústria hotelera, donant un nou impuls al sector; recentment s’ha celebrat la primera Half Challenge Costa de Barcelona
Maresme i el 4 d’octubre tindrà lloc la Challenge Costa de Barcelona Maresme.

Un altre dels objectius marcats era el treballar per un finançamet just per a Calella com a municipi turístic que és i
l’escurçament dels pagaments a proveïdors i, en l’actualitat, s’està pagant pràcticament a 30 dies des de la recepció de les
factures per part de la regidoria corresponent.
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Una de les prioritats de la regidoria de Governació és la de dotar a la Policia
Local de Calella dels mitjans necessaris per millorar el servei que està oferint a
la ciutadania, s’ha inaugurat la nova comissaria i recentment la Policia Local ha
obtingut el distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en
Destinació). Aquesta certificació reconeix l’aplicació d’uns paràmetres de
qualitat en la prestació del servei i, concretament, implica la millora en els
processos interns utilitzats per la Policia Local, incorporant l’especificitat que
representa el ser un important municipi turístic.

S’estan produint diverses actuacions per continuar millorant els carrers, soterrant contenidors, eixamplant voreres i eliminant
barreres arquitectòniques; i, sobretot, el cobriment de la riera de Capaspre i la seva urbanització. S’han millorat els accessos
a la zona turística amb la construcció de diverses rotondes, aquestes rotondes han comportat la disminució de
l’accidentalitat en la zona. La platja de Garbí té una de les 9 banderes de Qualitat a les platges de Catalunya, cada any
treballem per poder oferir el millor servei possible amb més passeres i més serveis. En paral·lel s’està treballant en la Calella
del futur, desenvolupant les zones Sud-4 i Sud-5.
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S’ha modificat el Pla d’Usos, una nova ordenança d’ocupació de la via
pública, actuacions encaminades per poder millorar l’oferta comercial de
Calella. S’està ampliant el tram de vianants del carrer Església, noves
cartelleres, s’estan realitzant millores en el Mercat Municipal, s’ha ampliat
l’oferta comercial amb nous paradistes, s’han realitzat obres de millora i
condicionament del Mercat Municipal que han consistit en canviar la porta
principal d’accés al mercat per una porta automàtica, s’han eliminant les
escales de l’entrada principal i col·locat una rampa eliminant barreres

arquitectòniques, s’ha condicionat l’interior del recinte i pintat tot el mercat tant de dintre com de fora.

S’estan realitzant periòdicament inspeccions per verificar el grau de compliment de les diverses normatives, normatives com
la de supressió de barreres arquitectòniques, compliment de la normativa lingüística, comprovació de que la llista de preus
dels productes i serveis especifica si inclou o no els impostos corresponents; accions com aquesta són imprescindibles per a
la defensa del drets dels consumidors i per a una millora de l’oferta existent.

S’està oferint amb l’advocat de consum de l’Ajuntament un servei d’assessorament als consumidors i als comerciants.
Conjuntament amb l’Associació de Comerciants Calella Centre Comercial s’han organitzat diverses activitats i campanyes
comercials encaminades a promoure el comerç local, curs de tècniques de comunicació en la venda i formació de venedors.

Es treballa per millorar l’oferta de fires a Calella, millorant la Fira de Calella i l’Alt Maresme i la fira Renaixentista.
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