ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 28 DE GENER DE 2016

A les 7 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Vocals, membres del Consell:
Sr. GUILLEM FUENTES
Sra. CONCEPCIÓ OLIVÉS
Sr. ANTONI MENDIETA
Sr. XAVIER DOMÍNGUEZ
Sr. JOSEP GICH i Sr. GERMAN ASENSIO - Assisteixen com a convidats el President i
Vicepresident de l’Associació de Veïns de Llafranc.
Tècnics:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)

Ordre del dia:
1.-) Dragat del port
2.-) Aparcaments
3.-) Multes
4.-) Obres
5.-) Neteja de boscos
6.-) Escombraries
7.-) Enllumenat

1.-) Dragat del port
S’inicia la reunió parlant del tema del Dragat del port. Es tracta d’un tema que es va
parlar en la darrera reunió. Es proposa que la data ideal és la més propera a l’inici de
la temporada turística. Finalment es decideix que sigui a principis del mes de maig,

després del pont festiu de l’1 de maig i abans de la primera quinzena; i es parla de la
setmana del 2 a 8 de maig.
El primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, esmenta que s’hauria d’enviar un correu a
l’Associació Turística per lligar la data.
Al mateix temps, des del Consell es demana que el permís quedi obert per un dia,
puntualment, s’ha de portar una màquina per a realitzat diverses tasques.
2.-) Aparcaments
Sobre les problemàtiques d’aparcament al carrer Mabre, sobretot a la
temporada d’estiu, s’agafa el compromís d’estar-hi a sobre i s’haurà de mirar
quina solució definitiva pot aportar la Policia Local. Es parla del canvi de color
del paviment per establir on es pot aparcar i on està prohibit estacionar.
Sobre les zones de càrrega i descàrrega es comenten dos aspectes:
1. La retolació, la senyalització i la informació no està clara. Està mal
explicada, segons membres del Consell i, a més, provoca errors.
2. Les zones de càrrega i descàrrega hi ha un abús per part de molts
proveïdors.
Sobre el Carrer Pireo: Des del Consell es demana que es col·loquin els senyals
de prohibit aparcar perquè continua la problemàtica d’aparcar a tots dos
costats. El regidor Albert Gómez decideix que la Policia Local ha d’habilitar un
dels dos costats i despintar l’altre costat per tal que, finalment, sigui el màxim
de clar.
Finalment es parla de la regulació, a través de canviar els horaris, de dues zones, les
més utilitzades, que serien la de la plaça Promontori i la del supermercat. I al mateix
temps, des de l’Ajuntament es comenta que la única manera que el funcionament
d’aquests espais es reguli més bé, és a través de ser inflexibles i multar. I que si el
Consell ho considera oportú es donarà l’ordre que sigui així.
S’arriba a l’acord, que el Primer Tinent d’Alcalde, Albert Gómez, acompanyat del
regidor de Mobilitat, Lluís Pujol, es posaran en contacte amb els membres del Consell i
es mirarà sobre el terreny quines solucions es poden aportar de cara a la propera
temporada d’estiu.
D’altra banda, durant la reunió també es parlen d’altres qüestions de mobilitat i
demanen si et pot mirar quines actuacions s’han fet respecte a:
- Carrer Sirena: exposen que hi ha una problemàtica amb els vehicles que hi
estaciones i la SARFA, i que moltes vegades es produeixen embussos degut a
que el bus no pot passar-hi.
3.-) Multes
Ja es va parlar en el seu moment que de nit no es disposa del mateix personal que
durant el dia. Tot i això, es parlarà amb l’àrea de la Policia Local per mirar de dedicar-hi
més esforç, sobretot quan es produeixi una incidència.

4.-) Obres
Entorn del Far:
Des de l’ajuntament s’informa sobre les properes obres que es faran a la zona del Far
de St. Sebastià per dignificar l’espai i millorar un espai que és el més visitat del
municipi. El regidor Lluís Ros explica que s’ha de posar en valor i que a la pujada del
Far s’assentarà el petit mirador que hi ha, i a la zona de l’aparcament de sorra es
produiran millores.
Rotonda entrada a Llafranc:
El regidor d’obres, Lluís Ros, exposa que ja està l’obra licitada i que la construcció de
la rotonda per tal que sigui definitiva és imminent, la qual serà “trepitjable” i permetrà
una millora en la circulació d’aquell espai.
Passeig de Llafranc:
El Primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, esmenta que el proper 13 de febrer, al Club
Tennis Llafranc de 10.30h a 12.30h, tindrà lloc la reunió per presentar el projecte.
*D’altra banda, des del Consell comenten que al camí que va entre Calella i Llafranc hi
ha un espai perillós on s’hi ha de col·locar una tanca, ja que suposa un seriós perill per
el pas de persones.
5.-) Neteja de boscos
Sobre la neteja de boscos es contesta que:
Els boscos de Sant Sebastià tenen un especial tracte de seguiment de la seva
situació, sobretot per la forta pendent, i de forma periòdica, el mecanisme de Franges
Perimetrals i les neteges de les finques públiques, van generant una situació de control
mínimament acceptable. Pel que fa a les finques i boscos privats els canvis normatius i
els costos de la seva neteja i manteniment, fan que sigui prou difícil de fer-hi accions;
altra cosa és quan tenim els terrenys plans i accessibles necessitem el permís del
DARP i amb l’excusa de la neteja hi ha tales que fan malbé qualsevol criteri de bosc
entès com a tal. Des de l’Ajuntament es fa el seguiment i control que es pot, ja que, no
és competència municipal.
6.-) Escombraries
Des del Consell pregunten si hi hauran contenidors nous?
Des de l’Ajuntament s’explica que amb el nou contracte d’escombraries hi haurà un
guany important, amb material adaptat i modern. El regidor Albert Gómez comenta que
s’hi estarà a sobre i que qualsevol incidència es comenti des del Consell amb l’objectiu
d’estar-hi al damunt i començar a notar una millora en el servei.
7.-) Enllumenat
S’explica que en aquests moments, pel que fa a l’enllumenat, s’han millorat els
quadres elèctrics de la zona entre Francesc de Blanes i Pella i Forgas.

També s’està en fase de solució en tots aquells problemes que s’han detectat en el
camí de ronda fins a Calella.
El regidor Lluís Ros comenta que darrerament s’han detectat problemàtiques de
subministrament que ja s’estan solucionant.

S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 9 del vespre.

