ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2016

A les 18h 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
Sr. XAVIER RANGEL
Vocals, membres del Consell:
Sr. GUILLEM FUENTES
Sra. CONCEPCIÓ OLIVÉS
Sr. XAVIER DOMÍNGUEZ
Sr. JOSEP GICH
Tècnics:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)

Ordre del dia:
1.-) Obres
2.-) Aparcament i mobilitat
3.-) Escombraries

1.-) Obres
Des de l’Ajuntament s’explica que la obra al passeig de Llafranc serà una obra
complicada, es demana paciència, i es comenta que properament es convocarà una
reunió amb els comerciants afectats per tal de presentar el calendari de les obres, les
afectacions del trànsit i tot el referent a les obres. Aquesta reunió serà a principis del
mes d’octubre, just abans de l’inici de les tasques de remodelació del passeig.

2.-) Aparcaments i mobilitat

Carrer Francesc de Blanes: Sobre el requeriment d’un veí en aquest carrer, des
de l’ajuntament es comenta que s’està estudiant instal·lar una pilona, tot i que
és complicat. La idea és poder-ho col·locar sense crear molèsties de trànsit i ho
està estudiant el departament de mobilitat de la Policia Local.
S’esmenta que les problemàtiques al carrer Pireo s’han resolt i que sobre les
càrregues i descàrregues s’ha mirat de senyalitzar millor amb l’objectiu d’evitar
provocar errors.

3.-) Escombraries
El regidor Xavier Rangel aporta totes les dades sobre la recollida d’escombraries i
neteja viària que s’ha dut a terme durant aquest estiu.
Des del Consell coincideixen en que la valoració és positiva, malgrat al principi va ser
una mica complicat.
Des de l’ajuntament es reconeix que entre l’entrada en vigor del nou contracte i
l’arribada de la temporada turística no ha va haver-hi gaire temps i això va provocar,
durant uns dies, algunes disfuncions. Tot i això, pel que fa referència al sector
comercial i la recollida en general, la valoració de la temporada d’aquest passat estiu
és prou positiva.

S’aixeca la sessió quan són les 7 del vespre.

