ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2018
ASSISTENTS:
President:
Sr. Josep Piferrer
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Lluís Ros
Sra. Marta Baserba
Vocals, membres del Consell:
Sr. Guillem Fuentes
Sra. Concepció Oliver
Sr. Xavier Domínguez
Sr. Xavier Valls
Sra. Montse Bartrolí
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
1) Obres
2) Mobilitat
3) Altres temes d’interès
4) Noves peticions del Consell
A les 20:15 s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc a
l’Ajuntament de Palafrugell.
1) Obres
Passeig de Llafranc:
S’inicia la sessió parlant sobre el Passeig de Llafranc, les obres van finalitzar el mes
de juny i es va deixar passar l’estiu com a marge per analitzar el funcionament i les
opinions per veure què mancava i d’aquesta manera tancar bé l’obra.
S’han fer una sèrie de millores per finalitzar i actualment s’està tramitant el tancament
ja que encara no està recepcionada.
Durant la sessió s’informa que, abans de la zona de la Caleta, s’estan muntant dues
columnes amb la tela (pèrgola). Les pèrgoles que no aniran arran de façana són les
dels establiments de la Pasta i la Sirena. Es fa esment a l’Hotel Llafranc. Pel què fa a
la parada de gelats, aquest estiu, l’hauran de treure i hauran de presentar un projecte
per incorporar-la sota la pèrgola. Les tres terrasses que hi havia, es mantindran però
hauran de tenir la mateixa pèrgola. Ja no es podran posar para-sols.

En relació al passeig de Llafranc, també es parla sobre la càmera de control
d’accessos i el semàfor pels accessos al port. Aquesta càmera estarà en funcionament
a l’estiu.
Aparcament del carrer Santa Marta:
El regidor Lluís Ros explica que les obres començaran el dia 3 d’abril. S’està acabant
de tancar els tràmits de la licitació.
Serà un pàrquing de 3 plantes amb més de 100 places sense impacte visual. La
tercera planta serà descoberta. L’obra seguirà el seu curs durant l’estiu, es farà una
excepció per tal de finalitzar l’obra en termini donat que és una de les inversions
financerament sostenibles i ha d’estar acabat a final d’any.
La idea és que no passi com a Calella i que tingui més funcionament a l’hivern. Per
iniciativa privada no es podia fer. Són 140 pplaces i s’ha parlat amb els hotelers i
restauradors de la zona per si volen places en concessió i que tinguin més ús. Sembla
que hi ha bona acceptació per part d’ells. També s’està plantejant que durant l’hivern
es puguin ocupar les places amb barques.
Urbanització carrer de la Rascassa -carrer del Marqués de Llafranc:
Les obres estan començades. S’han endarrerit per un estudi arqueològic. Bàsicament
és sanejament i les obres estan a punt de finalitzar.
Entrada Xarembeco:
La rotonda encara no està finalitzada perquè tal i com diu el regidor, estem a l’espera
que les companyies de subministres (Enher i Telefònica) treguin uns pals que s’ha de
retirar. Se’ls hi està al darrera per tancar el més aviat possible.
Carrer Francesc de Blanes:
Ja està pressupostat la possibilitat de millorar la rampa i un fragment del mur. S’ha de
mirar si es pot fer la inversió i en el cas que sigui possible demanar autorització a
Costes. Val a dir però que no serà ràpid perquè els tràmits amb Costes es dilaten en el
temps. Aquest any no s’ha pogut actuar per aquest motiu.
2) Mobilitat
Carrer Xaloc:
Des de Mobilitat han informat, segons explica el regidor, que s’ha demanat a Medi
ambient que retiri els contenidors de la zona de càrrega i descàrrega que és la zona
que provoca embús al carrer. A la cruïlla no hi ha espai suficient per actuar i no es pot
canviar el sentit de l’Stop perquè ha de ser de baixada, i més, tenint en compte les
queixes per excés de velocitat.
Possibilitat de pàrquing de motos:
Mobilitat proposa fer un pàrquing de motos a la Plaça dels Pins. A la zona planera hi
cabrien 70 places.

3) Altres temes d’interès
Divendres, 16 de març, es va fer una reunió amb les associacions per planificar les
activitats del mes d’agost. L’Ajuntament proposa fer activitats conjuntes el 30 d’agost,
que sempre ha estat la festa major de Llafranc. Es proposa, en la data esmentada, fer
les següents activitats: sardanes i xocolatada (Associació Cypsela). Anteriorment es
feien concerts (Associació Amic i Veïns de Llafranc). L’actual junta no està d’acord
amb mantenir activitats amb caràcter marcadament religiós i per tant, l’any passat no
es va fer. Es va tenir una reunió amb la Rita Ferrer. No va semblar bé que es treies el
concert de l’església. Volen fer festes populars laiques.
La regidora Marta Baserba proposa al Consell si de cara a les futures festes es pot
treballar en una programació conjunta de les 2 associacions amb el suport de
l’ajuntament.
4) Noves peticions del Consell
-

-
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-
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El Consell demana saber qui organitzarà les festes de Sant Sebastià. S’explica
que amb la Festa de Santa Llúcia col·labora l’espai Caixa i en la de Sant
Sebastià a banda de l’espai Caixa també col·labora l’Associació Cypsela.
El Consell demana que es posin boies per delimitar la zona de les barques i
dels banyistes, ja que no és una zona segura. Capitania és la que s’encarrega
de donar els permisos. Les boies han de ser senyalitzadores i no es poden
posar cordes entre elles, tal i com estableix el reglament. El que hi ha
actualment són fils de vida i suros visuals. Se li ha demanat al capità que ho
vingui a mirar ja que no ho coneix. Aquest vol fer posar maneta a les boies per
tal que la gent es pugui agafar.
Carrer Veneçuela:només s’ha fet part de l’enllumenat i el Consell demana que
es tingui en compte. Quan es va fer la vorera es va posar un tub a sota per
llumeneres. Davant del número 4 6 hi ha dues previsions però no llumeneres.
El Consell comenta que els carrers Cuba i Veneçuela tenien dos sentits i que
ara amb un sentit s’ha de fer molta volta i de pujada s’ha de passar pel c/ Mèxic
i sortir pel c/Argentina. S’ha d’anar fins al far per fer la volta. Demanen que es
parli amb Mobilitat.
Com a últims incisos, s’esmenta que a la nova urbanització la vorera està
aixecada i una part enfonsada, se’ls hi comenta que està previst solucionar-ho
a diversos carrers pujant al far desde Tamariu, i també es demana posar
jardineres i netejar les males herbes.

A les 21.50h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

