ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2013

A les 6 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Juli Fernández
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Albert Gómez
Sr. Frederic Prats
Sr. Josep Gabarró
Vocals, membres del Consell:
Sr. Xavier Domínguez
Sr. Guillem Fuentes
Sra. Concepció Oliver
La resta de membres del Consell han excusat la seva presència.
Obre la sessió l’alcalde, Juli Fernández, que inicia l’acte explicant als components que
l’ajuntament segueix amb el compromís de que la funcionalitat del Consell també tingui
un retorn i un seguiment per tal de que es converteixi en una bona eina de relació
entre els nuclis i el propi ajuntament.
L’alcalde explica els temes que havien quedat pendents de la última reunió i comenta
els diferents punts que s’havien tractat en la trobada que va tenir lloc al mes de febrer.
1.- Pel que fa al tema del “projecte del passeig”; estem en la fase de recollida de dades
i preparació per iniciar una fase on es dibuixi a grans trets un document per a posar
tant a concurs la seva redacció, com a debat amb els veïns.
2.- Pel que fa al tracte del problema de “les aigües residuals”. S’ha treballat en la
millora dels bombaments de Llafranc (2) i del final de l’autovia (1) que estan
interconnectats dotant-los de “telecontrols” per augmentar l’eficàcia i reduir riscos.
També s’està treballant amb el Consorci de la Costa Brava per posar un grup
electrogen a la plaça Trueta del final de l’Autovia.
3.- El contracte de “recollida d’escombraries”. Tot i que estem en la fase final de la
valoració de les pliques, no serà fins a primers del 2014 que es comenci amb la nova

empresa (problemes legals del concurs ens ho fan endarrerir). Tot i això la valoració
tant de les escombraries com de la neteja del darrer estiu es positiva i estem contents,
a banda de que la nova contracta pugui representar una millora en relació a l’actual,
sobretot en la gestió de les puntes de l’estiu.
4.- Pel que fa al tema del “canal aquàtic” entre Llafranc i Calella, la valoració del primer
any, amb aspectes a corregir com la seva senyalització, és positiva.
5.- El tema de la “il·luminació del Far”, diverses actuacions: pel que fa al carrer Carles
Vila de la pujada al Far, ja està fet. Hi ha una mancança als carrers Mèxic i Cuba a dalt
al Far a la vessant nord que està pendent d’iniciar.
Sobre altres peticions que s’havien realitzat en la última reunió:
Diverses peticions relacionades amb el “dragat” de la platja de Llafranc. Aquest ha
estat un mal any, atents les dificultats meteorològiques que s’han donat. Caldrà en un
futur establir un diàleg més clar amb tot els agents implicats per definir millor les dates
que no ens portin a situacions com les d’aquest any.
També s’explica el perquè no s’ha desenvolupat “el pàrquing provisional” de c/ Pireo i
quines són les expectatives cara l’any 2014, amb el PUOSC (pàrquing del Sta.Marta) i
el POUM amb el del carrer Pireo.
L’alcalde, Juli Fernández, els hi comenta i explica l’experiència de “l’augment de
trànsit” del c/ Pella i Forgas i de les peticions que els veïns del carrer fan al regidor en
el tema de la millora de la zona infantil i de la il·luminació del carrer i de la intervenció
que volen que es faci al passatge de Víctor Català.
Seguidament, el Sr. Xavier Dominguez inicia els temes del Consell esmentant que,
enguany aquest estiu, s’han recollit queixes sobre la neteja de la sorra de la platja i
també la qualitat de la sorra.
L’alcalde i el regidor de promoció econòmica, Albert Gómez, contesten que es
busquen solucions i que amb el nou contracte de neteja es millorarà substancialment
aquest tema. Al mateix temps, comenten que avançar o moure les dates del dragat és
un risc i cada any suposa una problemàtica.
L’alcalde explicar perquè no s’ha posat en marxa el parking provisional aquest estiu i
comenta les possibles solucions de futur pel tema de manca d’aparcament, al carrer
Sta. Marta i més amunt, al carrer Pireo on podrien aparèixer unes 20 o 30 places més.
El Sr. Guillem Fuentes expressa que hi ha una problemàtica important pel que fa
referència a les telecomunicacions. No només es queixen de la xarxa d’internet sinó
també de la senyal de TV.
El regidor Albert Gómez informe que aquest estiu ja es va fer un requeriment, i
comenta que miraran de parlar amb els operadors per tal de buscar solucions.
Els membres del Consell. Comenten que cal senyalitzar o realitzar alguna actuació a
les escales de Garbí, ja que han rebut alguns comentaris sobre la visualització dels
esglaons. Comenten que hi ha gent que ensopega, sigui per la situació de les escales
o per la manca de llum.

El Sr. Xavier Dominguez esmenta que en la última reunió de veïns van sorgir
preguntes que vol traslladar, les quals són les següents:
• Recepció TV
• Neteja platja
• Enllumenat del passeig
L’alcalde esmenta que els dos primers temes ja s’han comentat i sobre el passeig els
hi explica que des de l’ajuntament tenen clar que serà un projecte amb un elevat tant
per cent a càrrec públic, sense contribucions especials, ja que els veïns de Llafranc no
són els únics usuaris del passeig. Al mateix temps el que cal fer al passeig és un
projecte integral i per tant és probable que es faci en diferents fases per qüestions
pressupostàries. Esmenta que abans del mes de març de 2014 s’encarregarà a una
empresa el projecte i que mentrestant es faran actuacions de manteniment puntuals
per tal d’evitar alguns problemes actuals.
L’alcalde també els hi comenta que una de les principals prioritats és alliberar de
trànsit el passeig, oferint només un pas als veïns amb aparcaments en la zona i als
usuaris del port.
Un dels temes que més preocupa a la gent del nucli, segons comenten els membres
del Consell és el que ha succeït aquest any amb la festa “Rambo” de l’Hotel Llafranc.
Asseguren que cal actuar-hi, però també deixen clar que no es tracta de prohibir
l’activitat. Des de l’associació de veïns els hi han fet arribar que la imatge de la festa és
“horrorosa” i que no dignifica el model turístic que volen pel nucli perquè ha degenerat
d’una forma alarmant.
L’alcalde comenta que el primer que es farà serà convocar una reunió a través de
l’IPEP per tal de parlar amb el sector hoteler, l’associació turística i el propi Carles
Bisbe per tal de veure quins són els punts de vista sobre el tema i quines solucions es
poden aportar. Al mateix temps, assegura que no es pot repetir el que ha succeït
aquest any però que l’ajuntament no ho vol prohibir i suspendre.
L’any vinent se celebrarà 25 anys d’aquesta festa multitudinària i es treballarà per
treballar en els següents punts: realitzar millor senyalització, major presència policial,
fer actuacions preventives i evitar la venda de begudes alcohòliques a menors.
Seguidament, el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez puntualitza que possiblement ha
arribar l’hora d’una major implicació per part del consistori i parla sobre la problemàtica
de combinar l’oci nocturn amb el descans dels veïns i visitants que resideixen al nucli
per tal de fer turisme familiar.
Els membres del Consell també pregunten sobre la concessió del Far, ja que el
consideren com un dels espais més visitables del nucli.
L’alcalde explica que el projecte passarà per la propera comissió de patrimoni i que
l’empresa privada segueix treballant amb la intenció d’obrir abans de l’estiu de la
propera temporada.
El Sr. Albert Gómez comenta als membres del Consell que es treballarà per indicar
més bé l’aparcament de caràcter “estacional” que hi ha situat a la pineda, ja que es pot
deixar el vehicle per 2,50 euros tot el dia. Això afavoreix la mobilitat i és una solució
per al gent que s’acosta al nucli a passar el dia. El regidor Sr. Fede Prats esmenta que

es treballa per buscar solucions d’aquestes característiques pel que fa referència als
aparcaments.
Abans de la finalització de la reunió, l’alcalde anima als membres del Consell a fer
aportacions al pressupost 2014. Els hi comenta que encara tenen temps de fer
propostes i suggerir idees per a la confecció pressupostària de l’any vinent.
S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 8 del vespre.

