ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 15 DE MAIG 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
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.
S’explica que es treballa en el plec de condicions per tal que s’adjudiqui al juliol i al
setembre es pugi iniciar el procés de participació ciutadana. En principi, mantenint els
terminis, el projecte es redactaria l’any 2015 i s’executaria un any després.
A partir d’aquest moment l’equip de redacció començarà a treballar i es mantindran
reunions obertes amb la ciutadania i reunions sectorials.
En aquest punt, el membre del Consell, Xavier Domínguez, comenta que té dubtes del
procés participatiu, tenint en compte que hi ha dues associacions diferenciades al nucli
de Llafranc.
Tot i això, des de l’equip de govern es comenta que l’objectiu és que a la tardor-hivern
es pugi pressupostar i començar a treballar. En definitiva que cal afrontar una reforma
integral i total i que cal fer un salt qualitat endavant per un nucli turístic com és el de
Llafranc.
Pel que fa referència al carrer Pella i Forgas s’informa que les obres i el regidor Josep
Gabarró ensenya un plànol per tal que els membres del Consell siguin coneixedors de
les obres que es duen a terme.
Referent a la demanda de la qualitat de la sorra de la platja, s’informa que hi ha una
problemàtica que és que hi ha més sorra i de més qualitat i no s’aportarà sorra nova

des de Sa Riera. Tot i això, el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, esmenta que
enguany el sistema d’horari intensiu ha funcionat i que divendres vinent estarà tot
enllestit. Des del mateix Consell esmenten que estan satisfets de com s’ha gestionat
aquest any
Sobre el tema “festa Rambo”, des del Govern es comenta que s’està negociant amb
en Carles Bisbe per tal d’arribar a instal·lar unes condicions diferents. S’ha convocat
una reunió amb l’objectiu de mantenir l’activitat però establir unes normes de
convivència que permeti fer la trobada però no molesti massa el descans dels veïns i
visitants; així com millorar la neteja i deixar l’espai públic en condicions dignes.
D’altra banda, el senyor Guillem Fuentes demana com està el tema del Far?
L’Alcalde explica que avança l’espai de restauració i espai d’exposicions, així com un
punt d’informació turística però que s’està treballant amb Ports de la Generalitat per tal
que l’any vinent pugi estar en marxa. Aquest any és impossible.
A més a més, l’espai exterior és protegit i això provoca que el tema s’hagi anat
allargant en el temps.
En aquest punt l’alcalde mostra una llista d’intervencions de l’àrea de serveis per als
propers mesos on hi ha asfaltat de carrers, fer una rotonda abans de l’autovia per
millorar l’accés, canviar una canonada d’aigua i arreglar l’entrada al nucli fins a la
farmàcia i millores en l’enllumenat públic. Les obres es faran intentant crear poca
afectació i estaran enllestides abans de l’inici de la temporada turística.
Finalment, el senyor Xavier Domínguez pregunta com està el tema del Bus Turístic.
Des del Govern es respon que les parades estan definides i consensuades amb el
sector turístic. Que passarà per davant del passeig de Llafranc i arribarà fins el Far i
després es traslladarà fins a Tamariu. El regidor de promoció econòmica, Albert
Gómez, explica com s’ha desenvolupat el projecte.
D’altra banda, pel que fa referència al tema de la neteja viària, s’informa al Consell que
es realitzarà un pla de millora del 15 de juny al 15 de setembre perquè el preveia el
nou contracte i afectaria als nuclis costaners; en aquest sentit es buscarà la millor
eficàcia, sobretot durant el mes d’agost.
Pel que fa a temes de seguretat, es comptarà amb un vehicle específic de patrullar
que, per primera vegada, també permetrà fer denúncies i atestats en el mateix
moment.
Els membres del Consell també mostren la seva preocupació sobre l’Hotel Coral,
comenten que no han demanat llicència d’enderroc i que, en el futur, es pot convertir
en una problemàtica important.
Des del Consell volen deixar clar, un cop finalitza la reunió, que el tema més important
i estratègic que té damunt la taula Llafranc actualment és el passeig.
S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 8 del vespre.

