ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I
PARTICIPACIÓ LLAFRANC, DEL DIA 12 DE JUNY DE 2012
Lloc: Sala de Junta de Govern Local de l’Ajuntament
Inici de la sessió: 19,05 hores
Finalització de la sessió: 19,50 hores

senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA, President
senyor ALBERT GOMEZ CASAS, Primer Tinent d’alcalde i representant del Grup
Municipal de Convergència i Unió.
senyor FREDERIC PRATS ESTEVE, regidor de Relacions Ciutadanes.
senyor GERMAN ASENSIO ARACIL, de l’Associació de Veïns i Amics de Llafranc
senyor XAVIER DOMINGUEZ VIÑOLAS, de l’Associació de Veïns i Amics de Llafranc
senyora CONXITA OLIVES RIBAS, de l’Associació Cypsele de Llafranc
senyor GUILLERMO FUENTES FIGUERAS, de l’Associació Cypsele de Llafranc
senyor ANTONI MENDIETA FITER

Actua com a Secretari, el de la Corporació, senyor JORDI TURON SERRA.

1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LLAFRANC.En aquesta sessió queda constituït formalment el Consell de Gestió i Participació de
Llafranc.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.

2.- PRIMERES ACTUACIONS.L’Alcalde-President de la Corporació manifesta que les decisions que es prenguin en
l’àmbit del Consell s’han de traslladar als òrgans executius (Ple o Junta de Govern
Local) per transformar-los en realitat.
La propera trobada es realitzarà el mes de setembre de 2012, per establir els
possibles inversions a Llafranc, en el pressupost municipal. Per tant, les dues
associacions hauran de presentar un llistat proposta.
Les funcions del Consell de Gestió i Participació i de l’Associació de Veïns, són
diferents i compatibles entre si.
D’acord amb el que estableixen els estatuts reguladors, cal nomenar un vicepresident
del sector privat. S’acorda per unanimitat que sigui el senyor Xavier Dominguez
Viñolas.
L’Alcalde-President exposa que es crearà un aparcament d’estiu gratuït, de 80 places,
a darrera la plaça dels Pins, després de Sant Joan, per facilitar la mobilitat urbana.
Així mateix, comunica que finalitzaran, de forma completa les obres del carrer
Xarembecu i arranjaran l’aparcament de la zona de l’Hotel Casamar i de la feixa de
terra de la plaça dels Pins (a sobre del centre de busseig Triton.
S’informa als membres de l’Associació que el Far de Sant Sebastià es gestionarà com
a Centre d’Interpretació cultural i tindrà un Bar-Terrassa. L’empresa adjudicatària
seran els mateixos que gestionen l’Hostatgeria de Sant Sebastià. Aquest hivern faran
les obres d’adequació i s’obrirà a l’estiu de 2013.
L’Alcalde-President exposa que pel que fa a les boies, cal assolir un equilibri entre el
seu nombre i la protecció de l’espai marítim i paisatgístic. L’Ajuntament no acceptarà
un increment del 30% o més, del nombre de boies.
Així mateix, s’han atorgat acreditacions a les nàutiques perquè puguin aparcar a les
zones de càrrega i descàrrega a l’hora d’anar a reparar alguna embarcació.
En relació a la problemàtica de l’estiu passat a la plaça Promontori, que s’ha convertit
en un espai privat, totalment ocupat, s’han realitzat múltiples reunions amb els
propietaris i particulars, arribant a l’acord de garantir la convivència ciutadana, evitar
sorolls i molèsties mitjançant megafonia. Així mateix, hauran d’ocupar només l’espai
concedit i els senyals i rètols dels locals hauran de ser uniformes. Tenen una
autorització d’ocupació de la via pública fins el 2014, a partir del 2015 es vol fer una
infraestructura comuna i uniforme en què hi hagi espai lliure i zona ocupada pels
privats, de forma equilibrada.
Pel que fa a l’establiment anomenat “La Caleta”, s’han mantingut diverses reunions
amb els seus propietaris, fent-los advertiment que aquestes situacions d’aldarulls i
molèsties als veïns no es poden produir ja que Llafranc no és Lloret ni Platja d’Aro,
sinó que hi ha un turisme de caràcter familiar, que ve a descansar.
S’ha d’intentar assolir l’objectiu de qualitat urbana amb materials nobles i una
uniformitat. L’Ajuntament està preparant l’esborrany d’una ordenança.

S’informa que l’Ajuntament està elaborant un nou Plec del contracte de recollida
d’escombraries i neteja viària, que puja a la quantia de 3,2 milions d’euros a l’any,
s’unificarà el contracte amb una única empresa, i l’objectiu és reforçar els caps de
setmana i ponts que és quan hi ha més afluència de visitants.
Els membres de l’Associació entenen que les zones més sensibles són el passeig
marítim i el camí de ronda. També sol.liciten que se’ls hi comuniqui les freqüències de
neteja de la sorra de la platja, per part de la màquina adscrita al servei de neteja viària,
i que s’apropi més al mur que delimita la platja i el passeig marítim.
També s’acorda que abans de finals de juny de 2012 es faci una reunió amb el Cap de
la Policia Local i l’agent que ha d’anar destinat a Llafranc, per tal de tractar les
incidències que es donen més sovint. L’agent de la Policia Local adscrit a l’estiu,
hauria de tenir un vestuari més adequat a aquesta època.
Es comunica a l’Ajuntament que hi ha un desfibrilador que actualment està adscrit al
servei de socorrisme de la Creu Roja, a l’estiu, amb la possibilitat, a l’hivern, que
estigui situat a la porteria del Port de Llafranc.
El regidor municipal d’obres, comunica que properament s’iniciaran les obres del carrer
Pella i Forgas.
Per últim, els membres de les associacions realitzen les següents propostes:
a) Que la velocitat dels vehicles en els trams urbans sigui d’un màxim de 30 km.
b) Les banderes que hi havia al passeig marítim han desaparegut, caldria tornarles a posar.
c) A carrer de Venècia, caldria implantar l’enllumenat públic nou, a través del
sistema led, que produeix un estalvi del 80%. L’Associació de Veïns i Amics de
Llafranc, presentarà el corresponent pressupost.

