ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 10 DE FEBRER DE 2017

A les 19h s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Vocals, membres del Consell:
Sr. GUILLEM FUENTES
Sra. CONCEPCIÓ OLIVÉS
Sr. JOSEP GICH
Sr. XAVIER DOMÍNGUEZ
Tècnics:
Sra. URSULA DORADO (Pla de Barris)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)

Ordre del dia:
1.-) Passeig
2.-) Mobilitat
3.-) Valoració cavalcada de Reis
4.-) Autovia
S’inicia la reunió amb l’explicació de l’alcalde sobre l’estructura de la gestió del Consell
de cara al futur, amb la incorporació d’una tècnica provinent del Pla de Barris. Exposa
que és un repte que tenen pendent de millorar la comunicació entre els Consells i les
àrees per tal que es puguin executar les actuacions. Al mateix temps, ha de servir per
tal de fer un seguiment més acurat amb la voluntat de fer un pas més per millorar el
funcionament.
1.-) Passeig
El regidor Lluís Ros explica la situació actual de les obres al Passeig de Llafranc.
Explica als membres del Consell de Gestió i Participació que cada dimecres es fa una
visita d’obres i comenta que les obres segueixen el ritme esperat. També entén que

alguns veïns i establiments estiguin preocupats però des dels serveis tècnics es fa un
control exhaustiu i comenta que el que fa referència a clavegueram i serveis està
pràcticament acabat i en dos o tres setmanes es pugi començar a formigonar, iniciant
aquestes tasques a la zona de la plaça Promontori direcció cap al port. Al mateix
temps, diu que és difícil establir un calendari concret i que l’objectiu principal és tenir
certa operativitat al voltant de Setmana Santa.
Els membres del Consell comenten que estaria bé reforçar la senyalització, sobretot
pensant en la gent que arriba de fora el municipi i es troba amb els carrers tallats degut
a les obres.
D’altra banda, pregunten sobre els ganxos dels remuntadors de la platja que estaven
enganxats al mur. El regidor Lluís Ros explica que ja es té en compte i que no hi haurà
cap problema per comptar amb un sistema similar al que hi havia fins a la data.
També es pregunten que passarà amb la rampa, ja que és pública. Des de
l’ajuntament s’explica que segurament la solució serà demanar una autorització prèvia
a l’ajuntament per tal de poder accedir-hi.
També demanen que passa amb les 4 o 5 barques que no s’han tret de la sorra, ja que
des de les associacions es va informar a tots els socis que a partir del 30 de setembre
es tenien que treure. Es decideix traslladar aquesta qüestió a Medi Ambient i donar
resposta als membres del Consell.
2.-) Mobilitat
·

Carrer Mabre: Es va pintar la línia groga abans de l’estiu de prohibició
d’estacionament, exceptuant una petita zona al final del carrer, per tal de
permetre als veïns carregar i descarregar. Aquesta mesura ha funcionat bé fins
a la data.

·

Carrer Sirena: La problemàtica amb els vehicles estacionats i el pas dels
autobusos més grans de la SARFA va tenir poques incidència aquest estiu i,
per tant, no s’han detectat més incidències.

·

Carrer Francesc de Blanes: S’explica la proposta sorgida des de mobilitat, ja
que instal·lar una pilona amb una clau per a cada veí és un sistema complicat.
Per tant, es va estudiar la manera de que els veïns tinguin un accés fàcil però
sense provocar molèsties de mobilitat. S’ha fet una primera proposta però es
mirarà de treballar-ho de cara al futur.
Carrer Pireo: Ja es va solucionar.

3.-) Valoració cavalcada de reis
Des de l’ajuntament s’esmenta que es va una valoració positiva del canvi
d’emplaçament de la recepció de la cavalcada de Reis degut a les obres del passeig.
Des del Consell esmenten que l’arribada de la comitiva des del port fins al nou espai
va ser massa llarg i que el fet que la gent pogués accedir a la platja va fer que
s’allargués en excés el temps d’arribar d’un espai a l’altre. Tot i això, estan d’acord en
fer-ne una valoració positiva.

D’altra banda, exposen que els organitzadors són gent voluntària i que el millor que es
pot fer és escoltar les seves opinions i suggeriments.
4.-) Autovia
Finalment l’alcalde explica el procés de redacció del Pla Especial a la zona de l’autovia
la pacificació de la carretera vella de Calella. Al mateix temps es comenta el procés
obert de participació on s’hi poden fer aportacions, que es fan via web a
www.palafrugell.cat.
El regidor Albert Gómez comenta que és una acció que ha vingut des del Pla de
Mobilitat i que els hi agradaria crear un nou ús destinat a vianants i al pas de bicicletes,
de manera que s’hi pugui donar valor afegit important.
Abans de finalitzar la reunió els membres del Consell de Gestió i Participació proposen
fer un monogràfic sobre vialitat i mobilitat al nucli un cop estiguin més avançades les
obres del passeig, ja que ho consideren important. Volen parlar de diferents propostes
per carrers concrets i esmenten que estaria bé comptar amb l’opinió dels tècnics de la
Policia Local i del departament de Mobilitat.
S’aixeca la sessió quan són les 8 del vespre.

