ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 11 DE JULIOL 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
Sr.Oriol Gich
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
1) Obres
2) Mobilitat
3) Boies
4) Noves peticions del Consell
A les 20:05 s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc a
l’Oficina de Pla de Barris La Sauleda – Carrer Ample.
Abans de començar amb els temes plantejats al document, la regidora parla de les
Festes amb el Consell:
Donat que l’associació d’amics i veïns de Llafranc ja no pot fer l’aportació que feia,
explica que des de l’ajuntament està prevista una aportació extraordinària. Els
membres de l’AA exposen que mantindran les havaneres i que ho tenen en marxa,
també es farà el Mercat Boig i la Travessa però no podran fer cap més activitat.
L’Associació d’Amics i Veïns de Llafranc ja han entrat instància demanant suport
econòmic. La Regidora els hui explica que l’ajuntament els donarà suport en la mesura
del que sigui possible.
En referència a la Coral la regidora i l’alcalde expliquen que cantaran igualment per
Santa Rosa com cada any.
També els comenta a les dues associacions que facin arribar les activitats que tenen
previstes ambdues per tal de fer-ne difusió conjunta. Val a dir que ja s’ha repartit un
cartell que recull totes les festes dels diferents barris i nuclis de Palafrugell i que quan
facin arribar les activitats se’n farà un d’específic per Llafranc.

S’acorda que la regidora mirarà quin finançament es pot donar i es posarà en contacte
amb l’Associació d’Amics i Veïns de Llafranc.
Després d’aquest primer punt i sent les 20.35h la regidora s’excusa i marxa.
1) Obres
Passeig de Llafranc:
S’inicia la sessió parlant sobre el Passeig de Llafranc, el regidor explica que les obres
ja són recepcionades i acabades. La càmera de control d’accessos i el semàfor pels
accessos del port ja estan en funcionament. També explica que amb les obres de la
Carretera de Tamariu (compartida amb la Diputació) el trànsit quedarà més repartit
entre l’autovia i la carretera i d’aquesta manera entre les dues entrades. També
demana que un cop passat el primer estiu (que és aquest) si hi ha alguna cosa en
referència al trànsit ho facin saber.
Aparcament del carrer Santa Marta:
El regidor Lluís Ros explica que les obres avancen a bon ritme i estarà finalitzat a
finals d’any.
Urbanització carrer de la Rascassa -carrer del Marqués de Llafranc:
Les obres estan finalitzades.
Entrada Xarembeco:
La rotonda està acabada. Es van retirar els pals de llum i telefonia i s’ha acabat
d’enjardinar.
Carrer Francesc de Blanes:
Està en la mateixa situació que al març: s’ha pressupostat la possibilitat de fer la
rampa i arranjar el fragment de mur. S’estan realitzant els tràmits oportuns amb Costes
tot i que no són gestions àgils.
El regidor explica que de cares a l’any vinent s’ha de mantenir un mínim de pas i s’ha
parlat amb els negocis pel tema d’ocupació de via pública.
Zona Far:
S’ha acabat l’enllumenat i l’obra en sí. Les voreres de la fase 2 estan acabades i
repassades i l’enjardinament també s’ha acabat.
2) Mobilitat
Carrer Xaloc:
S’han retirat els contenidors de la zona de càrrega i descàrrega i s’ha ampliat la zona
per evitar que hi hagi embussos, col·locant també 2 pilones per evitar que s’aparqui en
doble fila.
Possibilitat de pàrquing de motos:
S’ha pintat l’aparcament de motos a la Plaça dels pins. Als cotxes dels negocis que
aparcaven en aquesta zona se’ls hi ha habilitat una zona més amunt.

Senyalització zona 2 del Far:
S’està fent la senyalització horitzontal i vertical que estarà finalitzada a final de mes.
3) Boies
Delimitació de la zona de banyistes i la d’embarcacions:
Actualment hi ha col·locada una línia de vida per platja tal i com estava previst. No hi
ha previsió de posar-ne cap més.
4) Noves peticions del Consell
-

El Consell demana que es facin voreres noves al carrer Monturiol. La situació
actual i l’augment de trànsit degut a la pacificació del passeig, segons diuen,
posa en perill als vianants.
El regidor els explica que un cop fet el pàrquing de Santa Marta i l’obra de la
carretera Tamariu es podrà veure el trànsit real de la zona. També explica la
normativa d’amplada de voreres actual. No hi ha previsió de fer les voreres
demanades actualment.
-

Membres del Consell aporten la resposta a una instància presentada, que fa
referència a la modificació del carrer Cuba, que segons la resposta s’establiria
de doble sentit en el tram de Cristòfol Colom a Guatemala. Un cop feta l’obra
d’urbanització no ha estat així i demanen una reunió urgent a la zona per
parlar-ne. S’acorda pujar aquesta mateixa setmana amb el Cap de Policia per
poder-ho mirar. S’avisarà als membres implicats per a què hi assisteixin.

-

El Consell posa de manifest la situació de les deixalles al nucli. L’alcalde
explica que s’han augmentat les illes de contenidors agrupats i s’han retirat els
contenidors dispersos. Els sis primers mesos són complicats.

-

El Consell posa de manifest que la rotonda pintada de sortida de Llafranc no es
respecta i la gent gira. Es demana que es posin 2 sevillanes per tal que es faci
correctament i els cotxes no puguin girar.

A les 21.40h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

