ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2019
ASSISTENTS:
President:
Sr. Josep Piferrer
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Lluís Ros
Sra. Marta Baserba
Vocals, membres del Consell:
Sra. Concepció Oliver
Sr. Xavier Domínguez
Sra. Montse Bartrolí
Sra. Pietat Busquets
Sr. Jordi Urgellés
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
1) Obres
2) Mobilitat
3) Serveis Municipals
4) Noves peticions del Consell
A les 20:00 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
pels regidors i per l’alcalde.
Previ a l’inici de temes de l’Ordre del dia, la tècnica fa entrega del Certificat de Ple,
d’aprovació de la modificació dels membres del Consell de Gestió.
1) Obres
Aparcament del carrer Santa Marta: El regidor Lluís Ros explica que la previsió és
que per Setmana Santa les obres hagin finalitzat, tenint en compte que s’han d’atendre
les peticions sol·licitades per l’empresa de la gestió, com ara la senyalització, les
barreres d’accés, maquinària, etc. És la mateixa empresa que gestiona els altres.
També falta fer les voreres de fora que estan pendents. L’entrada serà pel carrer
Xarembeco i la sortida pel carrer Santa Marta.
El Consell demana informació de les condicions de lloguer i si es poden comprar.
L’alcalde explica que no hi ha places de compra, que seran totes de lloguer per
temporada i per tot l’any.

La Sra. Bartrolí exposa, que des del seu punt de vista, l’aparcament té un mal impacte
visual, opinió que no comparteixen la resta de membres del Consell ja que queda molt
integrat i l’aparcament és molt necessari per Llafranc.
Carrer Francesc de Blanes i voreres carrer Monturiol: Un cop analitzada la partida
d’inversions i tenen en compte que s’han d’anar distribuint els recursos per tot el
territori que avarca el municipi, aquest 2019, tenint en compte que en 2 anys s’han
invertit en grans obres més de 3.000.000 d’euros íntegrament a Llafranc, no es duran
a termes aquestes dues inversions pendents. S’hauran de deixar per propers anys.
El que sí s’executarà és el tractament paisatgístic a la Riera, a la zona que s’està
edificant i es farà una escala per poder baixar. Serà zona verda. Quedaria a l’altra
costat de carrer del Parc Infantil, al final del Pella i Forgas.
Fase 3 de la zona del Far de Sant Sebastià: La Generalitat ha decretat la suspensió
d’obres. Actualment no tenen llicència. No es podrà edificar ni a curt ni a mig termini.
Faltarà veure quan s’aixequi la moratòria quina decisió es pren.
L’alcalde explica que la Fase 1 ja està habitada, la Fase 2 està apunt d’acabar-se i la
fase 3 s’ha procedit a la devolució de la fiança i les taxes pagades per l’empresa
promotora.
La Sra. Bartrolí exigeix que es requereix a la promotora que retiri el cartell publicitari de
venta de la fase 3 i que deixen d’abocar runa a la zona de la fase 3. L’alcalde explica
que ja s’hi ha fet anar l’inspector. Se li tornarà a demanar.
2) Mobilitat
Sevillanes a la rotonda pintada d’entrada a Llafranc: Mobilitat ja les ha col·locat. El
Consell està conforme.
3) Serveis Municipals
Pineda que va de la plaça dels Pins fins a dalt del Far: La pineda no està inclosa en
el manteniment de zones enjardinades perquè és privada.
2 pins malalts a la plaça dels pins: En principi s’han revisat i els pins no estan
malalts. Que tinguin branques seques és habitual. Tot i tenir molts pins centenaris, la
vida dels pins habitual és entre 70 i 80 anys.
Carrer Ciceró. Acumulació de fulles: S’ha demanat a l’empresa subcontractada que
ho netegi i vigili.
Llumenera carrer Veneçuela: S’ha retirat la llumenera obsoleta. La Sra. Bartrolí
exposa que davant del número 4 n’hi ha una que no ha funcionat mai i està molt
malmenada. Aquesta no s’ha retirat i demana que es retiri.
Fora de l’ordre del dia, la regidora agafa el torn de paraula per parlar de la subvenció
de les festes. Per aquest any hi ha canvis en les subvencions que es reben cada any.
La subvenció no serà nominal i els nuclis o barris que facin més activitats veuran
incrementada la seva dotació, a més, un cop acabada la festa podran presentar la
justificació i cobrar sense haver d’esperar a final d’any.

La sra Pietat explica que els preocupa perquè fan sardanes durant l’estiu i amb els
canvis hi ha el risc que no es pugui assumir la despesa. La regidora argumenta que es
trobarà una solució per a què això no passi.
4) Noves peticions del Consell
-

Exposen que el carrer Sirena a la nit queda a les fosques. És repetitiu.
A la plaça dels pins també hi ha problemes amb l’enllumenat. Expliquen que
potser el problema és que no estan ben graduades en referència a les hores
sense llum solar.

El regidor en parlarà amb l’àrea de Serveis perquè passin la incidència a l’empresa
contractada.
A les 21.20h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

