ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ, DEL DIA 20
DE SETEMBRE DE 2012

ASSISTENTS:
President:
Sr.

FREDERIC PRATS ESTEVE

Vicepresident:
Sr.

XAVIER DOMINGUEZ VIÑOLAS

Vocals:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

ALBERT GOMEZ CASAS
GERMAN ASENSIO ARACIL
CONXITA OLIVES RIBAS
GUILLERMO FUENTES FIGUERAS

Secretari:
Sr. PERE SALA i CORNELL

A la Sala de reunions de l’Hotel Terramar, el dia 20 de setembre de 2012, quan son les
dinou hores i trenta-cinc minuts de la tarda es reuneix el Consell de Gestió i
Participació de Llafranc amb l’assistència dels qui s'han relacionat al començament de
l'acta i l’assistència del Regidor de Serveis, el senyor Xavier Rangel Martínez.
El senyor Juli Fernández Iruela excusa la seva assistència.

- 1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’acorda per unanimitat l’aprovació de l’acta de la sessió del dia 12 de juny de 2012.
- 2.- Ordenances fiscals i pressupost municipal.El senyor Albert Gómez exposa que per l’any que be, és mantindran les taxes, no hi
haurà increment, l’IBI no es pujarà per part de l’Ajuntament, si es puja per part del
Govern Central, és mirarà de subvencionar pels residents com aquest any, en tot cas
l’única taxa que pot tenir un increment, és la taxa de recollida d’escombraries
domèstiques, ja que es tanca l’abocador de Solius, i s’hauran de portar a Lloret de
Mar, potser un 3’5 % o un 4%.

El senyor German Asensio demana si hi ha una millora pel que fa a la recollida
selectiva.
El senyor Xavier Rangel manifesta que s’ha observat una evolució en positiu, s’ha
posat molt d’esforç en el particular, estem en un 40% la meitat del que està previst un
80% o 85%, l’últim any s’ha estat en un 45%.
Pel que fa al Pressupost Municipal per l’any vinent, és congelarà, així com les
aportacions municipals, s’ha de tenir en compte que hi haurà un descens molt
important pel que fa els ingressos per part de les Entitats Supramunicipals, un exemple
el tenim en el Pla Únic d’Obres i Serveis (P.U.O.S.C), que aquest any no sortirà
convocatòria i alguna obra que s’ha executat dels anys anterior no s’ha cobrat encara,
i altres no es faran perquè no pagaran. També disminuiran les aportacions de la
Diputació, serà un any complicat, s’ha de racionalitzar la despesa, la despesa fixa
s’incrementarà, la despesa discrecional, disminuirà exceptuant els Serveis Socials i
l’IPEP.
El senyor Xavier Dominguez manifesta que s’ha de vigilar molt bé com se gasta tenint
en compte les poblacions costaneres, s’ha de cuidar el turisme de qualitat perquè et
retorna, son uns actius molt importants que crec que s’han de cuidar molt, és una
reflexió. L’equip de govern, també comparteix aquesta reflexió.
- 3.- Millores infraestructures nucli de Llafranc.La principal millora que s’hauria de fer és millorar l’enllumenat del Passeig, podant els
pins i canviant la llum, si només hi hagués cèntims per fer una cosa, o bé s’hauria de
podar i arranjar els pins perquè pogués passar la llum, o fer la llum més baixa per sota
dels pins. La nostre prioritat és millorar l’enllumenat del Passeig, condicionant el que
hi ha i canviant les llums, si és possible. Un cop fet, s’hauria de mirar també el tema
de regulació de fluxos. Respecta al Passeig i ja molt més a llarg termini, hi ha el tema
del trànsit, de si fer la via peatonal, una part i també treure les voreres fent una
plataforma única, això ja és una obra de gran envergadura que s’hauria d’estudiar molt
bé.
Els senyor German Asensio manifesta que potser treien les jardineres del Passeig, la
vorera quedaria més ample, això si, s’hauria de controlar estrictament les terrasses,
que no ocupin més espai del que els hi correspon.
En el mateix sentit s’hauria de controlar la Plaça del Promontori.
El senyor Xavier Dominguez, voldria saber la freqüència amb que es neteja la sorra de
la platja.
El senyor Asensio demana, si se’ls hi poden facilitar, més cartells com el que hi ha a la
riera, que posa l’obligació de recollir els excrements dels gossos i dipositar-los en el
lloc adequat, ja que la riera està plena d’excrements.
El senyor Rangel manifesta que es posaran més cartells com els sol·licitats, a totes les
entrades de la Riera.
Pel que fa al tema de la neteja de la platja, s’ha de tenir en compte que es un tema
molt complexa, la neteja es fa un cop a la setmana i la següent dos cops a la setmana
i a l’estiu dos cops a la setmana.
El senyor Dominguez creu que s’hauria de fer més sovint.

El senyor Rangel manifesta que s’ha d’anar en compte perquè la sorra es trenca.
Respecte a la Plaça del Promontori és faran 3 reunions i es valorarà l’ocupació i en
cas que no es respecti, es pot arribar a revocar la concessió.
Pel que respecta a la celebració de la Nit Rambo, es mirarà que per l’any vinent es
firmi un conveni amb l’Ajuntament, que reguli tots els punts: horari, neteja, sorolls, etc.

S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-cinc minuts de la tarda.

