ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2013

A 1/4 de 7 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de
Llafranc.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Albert Gómez
Vocals:
Sr. Frederic Prats
Sr. Xavier Rangel
Sr. Xavier Domínguez
Sr. Guillem Fuentes
La resta de membres del Consell han excusat la seva presència.

Obre la sessió el Primer Tinent d’Alcalde, Albert Gómez, que excusa la presència de
l’alcalde i els hi comenta que la reunió ha de servir per parlar i recollir les demandes
que proposin i explicar quines actuacions estan previstes dins el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) per Llafranc.
El sr. Xavier Dominguez inicia els temes del Consell esmentant que cal consensuar les
actuacions que es consideren més prioritàries, ells parlen del passeig, el tema del pis,
la il·luminació, arbrat, etc...
En aquest sentit el regidor Sr. Rangel els hi comenta que l’objectiu és seguir en la línia
que es porta fent aquest mandat, que és fer-ho des de la casa, on posaran alguns
criteris bàsics com si pins si o no? Si s’han d’aplicar contribucions especials? Quins
serveis es toquen, etc... Un cop es composi un esborrany se’ls hi presentarà.
El sr. Guillem Fuentes comenta que volen que sigui positiu per un 80 per cent de la
gent i que sigui al màxim consensuat per la pròpia gent de Llafranc. El sr. Domínguez
deixa clar que la prioritat és articular la viabilitat de les persones, ja que la gent
demana més llum, poder passejar i tenir-ho més arreglat. El regidor Rangel assegura
que miraran de recollir totes aquestes propostes.
En aquest mateix sentit, el sr. Domínguez comenta que cal recollir que vol la gent a
nivell associatiu, donar-los uns indicadors clau i llavors que els serveis tècnics ho
treballin com més bé ho considerin.
Sobre aquest tema, el regidor Sr. Xavier Rangel explica que prèviament cal fer una
foto fixa de com està actualment la situació. Parla sobre la recollida de les aigües

residuals i diu que des de la Plaça Promontori fins a Terramar s’ha de realitzar una
actuació que pràcticament hipoteca bona part del projecte a nivell econòmic. Aquest
document ja s’ha portat a l’Agència Catalana de l’Aigua i també al Departament de
Costes perquè facin els pertinents informes tècnics. Un cop arribin els informes,
aquests, es presentarien als veïns i ja es podria passar la fase d’aprovació i es podria
iniciar el treball sobre el terreny.
El sr. Guillem Fuentes pregunta sobre el bombeig d’aigües. El regidor Rangel realitza
una explicació tècnica de com es troba en aquests moments i esmenta que aquest
tema és de gran complexitat, ja que el cabdal, quan és molt abundant, no dóna per
poder treballar per Calella i Llafranc al mateix temps, fet que provoca que en
determinats moments puntuals es fa servir el sobreeixidor del port de Llafranc. Al
mateix temps, també comenta que hi ha problemes de subministrament elèctric a
l’estació de bombeig puntualment, i que caldrà una actuació per valorar si s’han de fer
alguns canvis. Els membres del Consell pensen que si en el futur es fa alguna
actuació, volen que els veïns pugin dir la seva i fer-hi aportacions.
Sobre aquesta obra que afecta al passeig, els membres del Consell, pregunten quins
terminis tindrien aquestes tasques. El sr. Xavier Rangel diu que el procediment
d’aquestes obres estarien dins l’any 2013, i l’inici d’obres passat l’estiu del 2014.
Segons el regidor, aquests obres, s’iniciarien passat l’estiu, es pararien per l’època de
Nadal i tot seguit es continuarien fins a la seva finalització.
El sr. Guillem Fuentes pregunta sobre l’estat del carrer Víctor Català. El regidor
Frederic Prats els hi comenta que ja es va fer una primera actuació al carrer Peilla i
Forgues. El regidor Xavier Rangel explica que des de l’àrea de serveis van fer una
prova amb l’objectiu que no s’ompli de terra quan plou. Assegura que la intervenció ha
de ser mínima i petita. La idea és que intervindran a tots aquells llocs que col·lapsen
reixes, tapen clavegueres, basses, acumulació de terra, etc... al mateix temps, també
diu que es farà un seguiment ràpid i fer-hi actuacions. Posa d’exemple el que s’ha fet
al carrer Sirena que abans de l’estiu estarà solucionat i varen parlar amb els veïns.
Els sr. Albert Gómez els hi explica que l’aparcament del carrer Sta. Marta és l’obra que
han inclòs al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), la qual està dins la
anualitat 2014 amb un pressupost de 232.408,68 euros. El primer tinent d’alcalde els hi
explica com es farà l’actuació i quines característiques tindrà, com es farà
l’arranjament i com es consolidaran les terres perquè quedi ordenat.
El regidor de l’àrea de serveis els hi explica que a diferència d’altres anys el PUOSC
que es sol·licita és d’1,5 milions d’euros i que l’equip de govern té clar quin són els
topalls. Els projectes també s’han fet obligats per calendari un cop aprovat el
pressupost. El calendari s’ha confeccionat per prioritats. L’aparcament és la primera
del 2014 i la tercera en ordre de prioritat del total, per tant és una de les obres que
consideren més necessària.
El regidor Xavier Rangel els hi explica l’ampliació de l’Albatros, que es va portar a
plenari en la última sessió i es va aprovar inicialment. Els membres del Consell ho
consideren molt positiu perquè es dignifica l’estructura i es millora de cara a la imatge
que s’ofereix.
El mateix regidor, seguidament els hi comenta com s’ha tornat a portar al plenari el
contracte de recollida de les escombraries, ja que els membres del Consell ho

pregunten. El regidor Xavier Rangel els hi explica quin procediment s’ha realitzat i
també els comenta, que si hi ha possibilitats s’oferiran millores en les puntes de la
temporada turística.
El sr. Albert Gómez els hi explica que el proper 15 març al port de Llafranc s’iniciarà el
rodatge d’una pel·lícula, que també es desenvoluparà al passeig, que és d’una
productora nacional i amb noms importants del món del cinema.
També els hi comenta que dins el Pla d’Usos de les platges, enguany s’ha incorporat
poder disposar d’un carril de protecció per a la practica esportiva entre el Canadell i la
Marineda, de protecció per a la seguretat dels banyistes, la gent que practica el caiac,
etc...
D’altra banda, el regidor Xavier Rangel informa que durant els primers dies del mes de
març es convocarà una reunió amb els adjudicataris pel tema de les boies; i
paral·lelament els hi comenta que sobre el tema del dragatge de la platja està a
l’espera d’un correu electrònic per part de la Generalitat.
Finalment, el regidor Frederic Prats comenta als membres del Consell que un veí del
carrer del Far va preguntar sobre un tema d’il·luminació i que se l’informi que els
serveis tècnics ho estan estudiant. En aquest mateix sentit, el regidor Xavier Rangel
esmenta que també al passatge Pau Vila els fanals són vells i s’han de canviar, així
com la línia que és massa dèbil.
S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 8 del vespre.

