ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 9 D’OCTUBRE 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. Xavier Rangel
Sr. Albert Gómez
Sr. Frederic Prats
Sr. Josep Gabarró
Vocals, membres del Consell:
Sr. Xavier Domínguez
Sr. Toni Mendieta
Sra. Concepció Olivés

Inicia la sessió l’Alcalde, Juli Fernández, explicant als components del Consell algunes
de les actuacions que s’han realitzat, sobretot pel que fa referència a obres i servei.
Així el regidor de l’àrea, Xavier Rangel, comenta que:
*L’acabament del Pella i Forgas ha funcionat i en breu s’iniciaran les obres de
l’acabament de la vorera esquerra amb el mur nou.
*Les obres de Sorea de la zona de ronda Coral, tot i acabar-se molt just de temps
(finals de juny) han representat una millora important a la xarxa i al servei.
*Les obres conjuntes d’asfalta’t, de Sorea i de la rotonda de la baixada han estat molt
positives excepte en el calendari, que s’haurien d’haver fet acabar abans.
*Els diferents episodis de pluja ens han provocat molts problemes de trencament de la
platja, dels marges de riera i de importants desbordaments de residuals, amb afectació
al Passeig Cypsele i al Francesc de Blanes. S’hauran de fer actuacions al llarg
d’aquest hivern per tal de corregir-ho.
*També s’ha produït un episodi d’averia important de la canonada d’impulsió de Sorea
cap al dipòsit del Far (afectació al passeig Cypsela) i que ara ja s’està treballant per
doblar la canonada i no tenir problemes de subministrament.

*A hores d’ara s’està treballant amb un problema del clavegueram a la pujada de Sta.
Rosa que, per falles en les connexions, aquest estiu hi ha hagut uns problemes de
pudors importants.

El Consell proposa que es pinti millor la rotonda provisional i, si pot ser, es desplaci
una mica per evitar problemes de visibilitat i de circulació. L’alcalde els hi comenta que
si ha funcionat, de cara a l’any vinent s’hauria de fer definitiva.
L’alcalde els hi explica tres temes que són ara per ara prioritaris i de força importància
per al nucli. El primer és sobre el passeig de Llafranc, on s’explica que ja s’està
treballant per tal de, durant l’any 2015, obrir un procés participatiu i començar l’obra
l’any 2016.
Sobre el tema del Far, comenta que, en l’últim plenari, es va aprovar la prorroga al
concessionari i que la previsió és que l’estiu vinent ja funcioni.
I finalment, sobre el Bus Turístic, la Julivia, es fa una valoració positiva des de
l’ajuntament i es considera que ha estat beneficiós pel nucli de Llafranc.
Arribat aquest punt, l’alcalde explica als membres del Consell que engany es congelen
les taxes i impostos i demana que preparin quines inversions consideren prioritaris per
incloure-les al pressupost de l’any vinent.
D’altra banda, des del Consell també es trasllada a l’ajuntament que ha rebut crítiques
per la visió que es va donar del nucli al programa de TV3 “El Foraster”.
En aquest punt, el membre del Consell, Toni Mendieta, entrega un document on
s’expressen deficiències detectades al nucli i propostes de millora.
1.- El parquímetre de la zona blava del carrer Lluís Marqués Carbó no dona canvi, ni
accepta el pagament amb targeta de crèdit, fet que provoca un degoteig constant de
molèsties als comerços de la zona ja que la gent va buscant canvi de botiga en botiga.
Alguns comerciants ja han pres la determinació de no donar canvi per aquesta fi. Es
proposa substituir la màquina del parquímetre per una de més moderna que doni canvi
i/o accepti pagament amb targeta. Si aquest extrem no fos possible es proposa
anul·lar o desplaçar per exemple al carrer Xaloc la zona blava.
Igualment es fa notar la necessitat d’adequar el pàrquing de la sureda. Actualment
s’està cobrant per aparcar en un descampat sense cap vigilància ni servei. Ni tan sols
estan marcades a terra les places.
2.- La zona de càrrega i descàrrega només funciona els laborables de dilluns a
dissabte, de 8h a 14h. Molta gent entra a preguntar, ja que el senyal no s’entén.
Els establiments de la zona reben tant o més repartiments els dies festius que els
laborables i molts ells a les tardes. Creuen que la càrrega i descàrrega ha de funcionar
com a mínim de 8h a 21h, cada dia, inclosos els festius, tractant-se d’un nucli turístic
que centra bona part de la seva activitat justament aquests dies.
3.- La recollida de cartró es fa un sol dia a la setmana d’octubre a juny i a més cal
treure’l abans de les 9h, quan la majoria de comerços obren a partir de les 10h i alguns
a les 11h del matí. A la primavera el servei és del tot insuficient. Cal un reforç per

setmana santa i a la primavera quan arriba el gruix de les comandes als establiments.
Cal fer notar que es paga el mateix que a la vila i no es rep un servei suficient.
4.- Cal regular l’aparcament al carrer Mabre. A l’estiu es fa difícil fins i tot per als
vianants el pas per aquest carrer que és peatonal. Cal regular el pas per als veïns que
tenen gual en aquest carrer (dos) i no deixar aparcar en aquest carrer els mesos
d’estiu cap vehicle. Una possible solució seria la instal·lació d’una càmera a l’entrada
del carrer Francesc Blanes.
5.- No existeix zona d’aparcament de motos a la zona dels carrers Pere Pascuet i
Francesc de Blanes. Es proposa crear unes quantes places al carrer del Pastor davant
del Chez Tomàs.
6.- La cobertura d’internet a tot el nucli és pèssima. Potser una zona wifi de qualitat
que funcioni, al menys, durant la temporada turística, solucionaria el problema.
Sobre aquest últim tema el govern explica que s’estan estudiant diverses possibilitats
per acabar amb aquest problemàtica, que fa anys que dura, i s’està parlant amb les
companyies. Des del Consell també es proposa que es parli amb municipis veïns com
Calonge i Torroella que ofereixen un wifi lliure que ofereix unes garanties mínimes,
sobretot destinat als usuaris de pas i als visitants que estiuegen a la costa.
S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 8 del vespre.

