ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 22 DE JUNY DE 2016

A les 20h s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS PUJOL
Sra. MARTA BASERBA
Sra. VANESA PALACIOS
Vocals, membres del Consell:
Sr. GUILLEM FUENTES
Sra. CONCEPCIÓ OLIVÉS
Sr. JOSEP GICH
Tècnics:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)

Ordre del dia:
1.-) Escombraries
2.-) Aparcaments i mobilitat
3.-) Obres
4.-) Altres

1.-) Escombraries
S’inicia la reunió parlant del tema de recollida de residus i de neteja viària.
El primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, esmenta que de cara a aquesta temporada
d’estiu s’ha de notar una millora en la recollida de residus, malgrat que també comenta
que hi ha algun problema puntual perquè la nova empresa s’està adaptant al servei, tot
i que malgrat les dificultats s’hi està al damunt per tal que s’arribi a la temporada de
més volum de gent amb un servei que funcioni.
En aquest sentit, demana la màxima col·laboració dels veïns i també dels membres de
l’associació així com del Consell per si detecten qualsevol deficiència o problemàtica.
Es comenta que si hi ha qualsevol dubte o aclariment es pot trucar a l’ajuntament

(972613100) o enviant un mail
(mediambient@palafrugell.cat).
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El primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, destaca que l’objectiu del Govern en aquest
aspecte té dues vessants: la primera de caràcter medi ambiental i la segona de
caràcter econòmic.
Als membres del Consell de Gestió i Participació de Llafranc se’ls informa dels
següents punts:
Recollides comercials s’incrementen les freqüències gairebé diàries, amb això
s’espera alliberar els contenidors de carrer.
Recollida de restes de poda trucant al telèfon gratuït 900 100 810
Recollida concertada de trastos 6 dies a la setmana trucant al telèfon gratuït
900 100 810
Renovació de gran part dels contenidors de via pública, amb àrees complertes
amb 5 fraccions per facilitar la separació.
Pots d’oli domèstic per a cada habitatge, que es poden anar a recollir a l’OAC i
a la deixalleria en l’horari habitual.
2.-) Aparcaments i mobilitat
Carrer Mabre: El regidor de mobilitat, Lluís Pujol, explica els canvis que s’han
fet darrerament al carrer. Es va procedir a realitzar un canvi de color del
paviment per tal d’establir on es pot aparcar i on està prohibit estacionar per tal
d’evitar problemes durant la temporada d’estiu.
Carrer Sirena: El regidor comenta que s’agafaran els horaris de SARFA amb
l’objectiu que hi hagi més presència policial en el moments puntuals on hi ha
embussos amb els autocars.
Carrer Francesc de Blanes: s’explica que a requeriment d’un veí s’està
estudiant instal·lar una pilona, tot i que és complicat.
Des del departament de Mobilitat s’explica que al igual que l’any passat, es farà
arribar una targeta d’autoritzats perquè va ser una fórmula que va funcionar bé
entre els establiments.
Carrer Pireo: Pel que fa al carrer, s’ha aplicat la demanda que es va traslladar
des del Consell, on demanaven que, mentre l’aparcament del Sta. Marta no
estigui en marxa, es pugui aparcar només en un costat. També comenta el
regidor que s’insistirà amb més presència policial per tal d’evitar problemes
durant l’estiu que és quan hi ha més presència de trànsit.
Des del Consell demanen que al final de carrer Pireo hi ha un espai, abans de
les escales que és conflictiu, sobretot perquè hi ha aparcaments per a vehicles i

sempre hi ha conflictes de mobilitat. Es decideix que la Policia Local ho anirà a
mirar.
Senyalització: Es comenta que s’han fet actuacions de senyalització i pintura
per valor de 7.000 euros en diversos carrers de Llafranc: Carrer Xarembeco, de
la Rascassa, Monturiol, Isaac Peral, del Xaloc, Pep Ventura, Passeig Cipsela
etc...
El regidor Lluís Pujol comenta que s’ha fet un esforç important per tal de
senyalitzar bé el nucli i que quedi endreçat. També esmenta que al Far s’ha
marcat la ratlla mitjanera i també s’ha canviat la direcció per pujar al mirador,
deixant per baixar la banda del darrera.
Des del Consell esmenten que la rotonda petita d’accés al nucli ha funcionat i
ha estat una bona solució.
3.-) Obres
El Far: El regidor Albert Gómez parla de tot el que s’està fent de
condicionament d’aquella zona, que és la més visitada per la gent arreu del
municipi.
S’han fet obres a la zona de les antenes, al talús per anivellar, s’ha netejat i s’ha
col·locat una barana a les escales noves.
Construcció definitiva rotonda entrada Llafranc: Ja ha entrat en funcionament i
ha estat una bona solució.
Passeig de Llafranc:
- El proper dimarts, en sessió plenària, es portarà a aprovació el projecte
- La previsió és que comencin les obres a principis del mes d’octubre
- Des del proper dimarts, fins a l’octubre, es treballarà en la licitació de l’obra
4.-) Altres
Finalment es parla de la qualitat de sorra que s’ha portat de Sa Riera, i es comenta
que no hi ha queixes importants malgrat que el color de la sorra és diferent.
Des del Consell demanen que un cop finalitzi la temporada d’estiu, al setembre, es
torni a convocar una reunió per parlar de l’inici de les obres del passeig i sobretot que
s’informi de quines decisions es prendran respecte al trànsit.
En aquesta reunió també volen que es parli del futur aparcament del carrer Sta. Marta.

S’aixeca la sessió quan són 3/4 de 9 del vespre.

