ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2015

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
Sr. Xavier Rangel
Vocals, membres del Consell:
Sr. Xavier Domínguez
Sr. Guillem Fuentes
Sra. Concepció Olivés

Comença la reunió amb l’explicació del regidor Frederic Prats sobre l’acabament de
totes les actuacions que calia fer al carrer Pella i Forgas.
D’altra banda, des de Serveis es comenta que potser només en caldrà reorganitzar els
contenidors de la zona del pont.
L’alcalde explica el procés de participació del projecte de Llafranc. Esmenta que s’ha
obert el procés de participació ciutadana per tal de recollir aportacions. Al mateix
temps, comenta que es tracta d’un tema d’ús de tots els vianants i visitants, per tant es
farà sense contribucions especials perquè s’entén que es tracta d’una obra d’ús
general. La intenció de l’equip de govern és acabar el projecte aquest mateix any i
poder-lo executar l’any 2016.
Al mateix temps, l’alcalde informa als membres del Consell de la jornada de dissabte,
la qual ha de servir per començar a recollir aportacions.
Des del Consell ho consideren positivament, i només esmenten que si hi ha alguna
documentació, aquesta es pugi entregar als membres del Consell perquè ho
traslladarien als seus socis i als membres de les associacions. I també, de cara al
projecte, comenten que es mirin elements d’Smart Citys per adaptar-se a les
necessitats futures.

A nivell de temes de mobilitat, des de l’ajuntament s’informa que a l’aparcament situat
a Sta. Marta s’intentarà guanyar el màxim de places. I sobre la rotonda provisional,
s’esmenta que es buscarà una data abans de l’estiu per convertir-la en definitiva
després de veure el seu positiu funcionament. Des del Consell es fa una valoració molt
positiva de com ha funcionat i es veu com un element clau de seguretat en aquesta
zona pel que fa referència a la circulació.
Sobre el tema del dragat del port, el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, comenta
que s’ha fet una primera reunió amb diferents sectors per valorar la idoneïtat de les
dates per fer-ne l’actuació. En aquest sentit, des del Consell, el Sr. Xavier Dominguez
esmenta que la seva opinió passa per fer-ho abans i després, degut a les condicions
meteorològiques, fer una petita actuació. Malgrat això, esmenta que tal i com es va fer
l’any passat, va anar prou bé.
El mateix regidor, en un altre ordre de coses, comenta que enguany el Bus Turístic
canviarà una mica el seu format i es reforçarà més pel que fa als nuclis turístics, com
és el cas de Llafranc. I també explica les actuacions que es tenen previstes
d’instal·lació de fibra òptica i Xarxa WiFi per tal de millorar la connectivitat al nucli de
Llafranc.
Pel que fa referència als temes relacionats amb la Policia Local, des del Consell es
comenta que al carrer Pireo hi aparquen molts vehicles durant l’estiu i caldria una
millor senyalització de les zones on no es pot aparcar o més presència dels agents.
Demanen que es traslladi a l’àrea de la Policia. I també hi hagi espai per a
l’aparcament de motos al carrer que proposta el Sr. Toni Mendieta en la última reunió.
Finalment, sobre les zones blaves demanaven que es canviessin totes les màquines
per tal que es pugi fer el pagament també amb targeta, ja que actualment només es
pot fer amb monedes i això és problemàtic pels visitants.
Abans d’acabar la reunió, l’alcalde, Juli Fernández, explica als membres del Consell
que és molt probable que aquest any es faci la última festa “Rambo” a Llafranc, la qual
ha de servir de commemoració del 25è aniversari. En aquests moments s’està en
converses amb el Conseller d’Interior i redactant les limitacions per tal de poder-ho
organitzar per última vegada.
L’últim punt que es tracta a la reunió són les obres del Far. Des de l’ajuntament
s’informa que aviat començaran les obres i volen obrir durant la primera setmana del
mes de juny. Hi haurà una part destinada a Centre d’Interpretació, que possiblement
no es pugi obrir encara, però sí l’espai destinat a restauració.
S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 8 del vespre.

