ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2014

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

Inicia la sessió l’Alcalde, Juli Fernández, explicant als components del Consell sobre el
projecte del passeig que actualment s’està en fase de recollida de dades i preparació.
L’objectiu és redactar el projecte a través d’un gabinet extern i que es pugi realitzar en
el transcurs del mandat. Malgrat tot, es recolliran idees i aportacions dels veïns amb
l’objectiu d’establir un ampli consens.
Pel que fa referència al carrer Pella i Forgas s’informa que les obres s’han aturat
perquè s’ha de realitzar una excavació arqueològica després de la denúncia d’un veí.
Tot i això les obres estan pendents de poder efectuar-se.
Referent a la demanda de la qualitat de la sorra de la platja, s’informa que ja es
disposa de permís del Departament de Costes pel tal d’aportar-hi camions des de Sa
Riera. Aquesta es barrejaria amb l’actual amb l’objectiu d’augmentar sensiblement la
qualitat de la sorra actual. Aquesta actuació es faria al mes de maig, coincidint amb
l’actuació del dragat.
L’Alcalde també els hi comenta que, de cara a la propera temporada d’estiu, es tornarà
a arranjar l’aparcament provisional de Sta. Marta, pendent de l’actuació definitiva, i que
si tot va bé, es pugui comptar amb més places.

Finalment, l’Alcalde exposa com es va desenvolupar la reunió entre l’Ajuntament i els
responsables de la “Festa Rambo” que l’any passat va crear tantes problemàtiques i
queixes per part del Consell.
Des de l’Ajuntament, es comenta que no es vol prohibir però sí que es treballarà en els
següents aspectes: comptar amb més presència policial, limitar-ne el perímetre
d’actuació, canviar les dates, obligar a l’establiment a tenir més vigilància privada i,
finalment, realitzar una acurada neteja. Aquestes són les principals conclusions que
s’exposen, tot i que es valora que l’activitat està consolidada i que és difícil acabar
decidint la supressió de la festa; malgrat que el darrer any es va considerar un caos.
Els membres del Consell es manifesten en la mateixa línia, que no seria bo treure-ho i
que fins i tot és bo econòmicament pel nucli.
Seguidament, el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, afegeix sobre el tema que hi ha
voluntat per part dels organitzadors en establir un canvi de data de la festa; però
també esmenta que cal consensuar-ne una que no afecti a la Festa Major del nucli.
Finalment, s’arriba a un consens i es proposa la data del 23 d’agost com a la millor
data per tal de realitzar l’activitat. L’Ajuntament i el Consell decideixen de mutu acord
que sigui aquest dia.

Seguidament, els membres del Consell obren un torn de demandes de cara al futur,
les quals són les següents:
Des del Consell, el senyor Guillem Fuentes, comenta que cal una millora urbana a la
pujada de l’església. Des del consistori es comenta que malgrat que s’entén aquesta
necessitat, la millor opció passa per esperar a la reforma integral del passeig per veure
com es desenvolupa la transformació d’aquest espai, de manera que proposen
afrontar-ho més endavant. Aquesta opció es valora positivament des del Consell, ja
que ells mateixos consideren que fer una actuació ara podria provocar que s’hagi de
tornar a canviar en el futur. Tot i això, el regidor de projectes i obres, Frederic Prats
esmenta que provisionalment es pot mirar de millorar la senyalització per tal de
millorar-ne el trànsit i la seguretat, i en aquest sentit, cal demanar assessorament a la
Policia Local sota la supervisió del Consell i del regidor de Relacions Ciutadanes.
Davant de l’Hotel Llafranch el carrer està molt malmès. Els membres del Consell
comenten que han rebut moltes queixes del mal estat de la vorera i també sobre la
manca d’il·luminació. En aquest sentit, el regidor de projectes i obres, Frederic Prats,
comenta que malgrat la intenció principal passa per arreglar el passeig amb el projecte
esmentat anteriorment, es mirarà de fer un repàs de caire provisional abans de l’estiu
per tal d’arreglar els desperfectes més grans i demanar a l’Àrea de Serveis col·loqui la
pedreta fitxada als forats dels arbres per tal de guanyar seguretat i amplitud de pas
pels vianants. Els membres del Consell insisteixen en què és urgent fer-hi alguna cosa
perquè costa transitar-hi a peu i el terra és irregular.
En aquest punt, torna a intervenir l’Alcalde explicant que quan es tiri endavant el
projecte del passeig es buscarà la màxima participació i es farà amb l’objectiu que
s’adapti a l’entorn que reclama Llafranc.
El senyor Xavier Domínguez esmenta que ha de ser una obra de dignificació del
passeig, però al mateix temps demana que es tingui en compte que aquesta obra es
convertirà en la “imatge” de Llafranc. El primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, esmenta
que aquesta ha de ser la gran obra que queda pendent al municipi i que ha de ser
consensuada amb els veïns i adaptada a les demandes de la gent que viu al nucli.

També els hi esmenta, als membres del Consell, que ha sortit una línia de subvenció
del foment del turisme i que, de cara al futur, es traslladarà al Consell quina actuacions
es poden buscar.
D’altra banda, el senyor Guillem Fuentes demana com està el tema del Far?
L’Alcalde explica que es va presentar un projecte que està al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, comenta que es va en retard i que no
s’arribarà a que estigui operatiu per aquest estiu de l’any 2014. Les previsions apunten
que estigui de cara al mes d’octubre, degut a que els Departaments de Cultura i el de
Ports i Costes de la Generalitat no hi han posat gaires facilitats. La idea és que sigui
un espai mixta entre cultural i de restauració, tenint en compte que també es
projectaria un espai d’ús públic per a exposicions i un centre d’interpretació. Només
estaria tancat un màxim de dos mesos l’any, fet que seria un bon impuls turístic, ja que
és l’espai més visitat del municipi, segons les dades de l’àrea de turisme.
Finalment, el senyor Xavier Domínguez exposa que l’activitat de la travessa a la badia
que es realitza durant la Festa Major cada vegada porta més gent i demana si, des de
l’Ajuntament, es pot donar més impuls de difusió mediàtica.
Des del consistori consideren que cada vegada hi ha més afició i que cal aprofitar la
presència de gent a l’activitat. Es trasllada al Consell que es parlarà amb l’Institut
Municipal d’Esports per tal que es pugi coordinar un millor impuls a l’activitat.

S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 8 del vespre.

