ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2018
ASSISTENTS:
President:
Sr. Josep Piferrer
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Lluís Ros
Vocals, membres del Consell:
Sra. Concepció Oliver
Sr. Xavier Valls
Sra. Montse Bartrolí
Sra. Pietat Busquets
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
1) Obres
2) Mobilitat
3) Boies
4) Noves peticions del Consell
5) Reconstitució dels membres 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, seguint l’ordre del dia i conduït
pel regidor i per l’alcalde.
1) Obres
Aparcament del carrer Santa Marta: El regidor Lluís Ros explica que les obres
avancen a bon ritme però no es pot assegurar la data de finalització. La pintura
antilliscant amb la que va pintat no es pot aplicar si hi ha humitat o vent i per tant,
depèn únicament del temps. Les instal·lacions i estructura finalitzaran a temps.
Carrer Francesc de Blanes: La possibilitat de millorar la rampa i un fragment de mur.
Cal esperar si es valora com a inversió prioritària pel pressupost de 2019 i un cop hi
hagi dotació per executar es sol·licitarà formalment l’autorització a Costes. S’ha de
tenir en compte que la principal dificultat és l’alçada. L’alcalde explica que en
referència a l’ocupació de via pública, s’ha parlat amb els negocis afectats per tal que
es garanteix un pas per vianants. Han de retirar les terrasses per garantir-ho. Tenen
suficient terrassa per deixar un pas de 2 metres o 2,5 metres. Segurament no entrarà
en pressupost. Els membres comenten que hi passa molta gent gran però l’alcalde i el
regidor expliquen que hi a altres prioritats urgents per aquest 2019.

Voreres carrer Monturiol: Serveis Tècnics té la petició per part del Consell i la
valoraran però dependrà de que es prioritzi com a inversió aquest 2019. És complicat.
2) Mobilitat
Zona Far: S’està col·locant la senyalització vertical de la zona recentment urbanitzada.
Depèn de l’empresa que ha executat les obres.
Sentit de circulació del carrer Cuba: Es va fer la visita amb l’alcalde i el cap de la
Policia Local. Després de valorar totes les possibilitats i tenint en compte que és un
carrer fet amb plataforma única no és segur convertir-lo en un carrer de dos sentits.
Els dos sentits es van mantenir duran el procés d’obres (resposta de la instància
presentada) però no es pot mantenir definitivament.
Els membres afectats es queixen, demanen que com a mínim a l’hivern sigui de dos
sentits amb senyalització “d’excepte veïns”. Els veïns ho utilitzen com a tal i tenen
intenció de seguir-ho fent. L’alcalde es compromet a parlar-ho amb policia però és
difícil que es permeti el que demanen.
Sevillanes a la rotonda pintada d’entrada a Llafranc: Mobilitat ha encarregat balises
i quan arribin es col·locaran. Les sevillanes no és la millor opció. El Consell hi està
d’acord.
3) Boies
Delimitació de la zona de banyistes i la d’embarcacions: Tot i que no estava
previst en l’ordre del dia, l’alcalde explica que estan previstes dues línies de vida a
Llafranc per l’estiu que ve. Ja està demanat. Es va marcar a l’empresa en el moment
de la valoració de la temporada. Solucionar-ho aquest estiu no era viable.
4) Noves peticions del Consell
-

Els membres del Consell que viuen al Far demanen com està la Fase 3.
L’alcalde els explica que està aturada. Els hi ha caducat el permís d’obra (que
van demanar conjuntament amb la Fase 2). No podran demanar pròrroga
perquè ha caducat, hauran de demanar llicència nova.
Els veïns no volen que es doni perquè consideren que ja s’han malmenat prou
Sant Sebastià.
-

En temàtica de residus, l’alcalde explica que s’està mirant per poder fer un
tancat al carrer Mèxic i es trauran d’on són posats. Està en estudi.

-

Els membres del Consell de la zona del Far es queixen que les pinedes de la
zona del Far estan deixades. El regidor comenta que es va controlant i fent
neteges. Comenten que es controli la pineda que va dels 3 pins fins amunt
perquè està abandonada.

-

El Consell posa de manifest que 2 dels 3 pins s’estan morint i demanen que
s’actuï i es miri de salvar-los.

-

Exposen que al carrer Ciceró aquest estiu hi havia moltes fulles amuntegades.
És un cul de sac. Són jardiners que les acumulen allà. S’ha de revisar la vorera
i l’enllumenat també.

-

Al carrer Veneçuela, davant del número 4 hi ha un fanal dels anys 60. No
funciona de fa molt temps i està rovellat. Demanen que es tregui.

5) Reconstitució dels membres del Consell
Es passa a parlar de l’actualització dels membres del Consell de Gestió i Participació
de Llafranc:
En data 27 de juny de 2017 el Ple Municipal va aprovar l’última modificació que
deixava la següent composició del Consell de Gestió i Participació de Llafranc:
President: L'Alcalde-President, JOSEP PIFERRER PUIG.
Vicepresident: El regidor d’Obra pública, Brigada i Serveis Municipals, LLUÍS ROS
COLLS
La regidora adjunta MARTA BASERBA MUÑOZ
Vocals: El Primer Tinent d'Alcalde, ALBERT GÓMEZ CASAS
XAVIER DOMINGUEZ VIÑOLAS
JORDI URGELLES MAQUEDA
ORIOL GICH SALADICH
CONXITA OLIVES RIBAS
GUILLERMO FUENTES FIGUERAS
ANTONI MENDIETA FITER (no forma part de cap Associació de Veïns)
S’acorda per unanimitat entre els membres del Consell assistents que la nova
composició ha de ser la següent:
President: L'Alcalde-President, JOSEP PIFERRER PUIG.
Vicepresident: El regidor d’Obra pública, Brigada i Serveis Municipals, LLUÍS ROS
COLLS
La regidora adjunta MARTA BASERBA MUÑOZ
Vocals: El Primer Tinent d'Alcalde, ALBERT GÓMEZ CASAS
XAVIER DOMINGUEZ VIÑOLAS
JORDI URGELLES MAQUEDA
GUILLERMO FUENTES FIGUERAS
CONXITA OLIVES RIBAS
MONTSERRAT BARTROLÍ ARBUSSÀ
XAVIER VALLS AUBERT
A les 21.40h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

