ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 4 DE MAIG DE 2017

A les 18h s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc.

ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Vocals, membres del Consell:
Sr. JORDI USELLAS
Sra. CONCEPCIÓ OLIVÉS
Tècnics:
Sra. ÚRSULA DORADO (Pla de Barris)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Sra. LAURA PRAT
Ordre del dia:
1.-) Urbanisme
2.-) Mobilitat
3.-) Serveis
4.-) Altres peticions
S’inicia la reunió amb l’explicació de l’alcalde sobre la nova manera de treballar. Es
comenta que tot el que es trasllada des del Consell costa que tingui un retorn i això, en
determinats moments causa certa frustració. L’objectiu és incloure-ho dins l’estructura
del Pla de Barris per tal de comptar amb un tècnic que es faci càrrec del seguiment.
amb les àrees municipals i millorar la comunicació entre Ajuntament, Consells de
Gestió i Associacions de Veïns dels diferents barris de Palafrugell.
1.-) Urbanisme
Els ganxos pels remuntadors: l’associació els proporcionarà i l’ajuntament els
col·locarà.
Gestió de la rampa pública: ho portarà l’Associació de pesca, com s’ha anat realitzant
fins ara.
Pla especial de la zona de l’autovia i la carretera vella de Calella. Procés participatiu:
es va tancar l’enquesta participativa el 13 de febrer on van participar 80 persones, i
l’enquesta es pot consultar a la pestanya de serveis, en l’apartat de participació de la
web municipal (http://www.palafrugell.cat/serveis-ciutadania/particpacio/espai-entre-

autovia-i-carretera-vella-calella-2017). Actualment s’estan preparant les diferents
reunions participatives. I les trobades amb els veïns afectats de la zona.
Reforçar la senyalització de les obres del passeig: ja es va fer. S’exposa que a partir el
12 de maig poden posar barques, i el director del port coneix l’horari. Les obres van
segons previsió i finalitzaran el mes de juny.
2.-) Mobilitat
Monogràfic sobre mobilitat: a primers de juny es realitzarà una reunió amb els veïns i
les veïnes pel disseny sobre la mobilitat de la zona del passeig i les zones properes.
Una de les modificacions que s’ha realitzat és la Pujada de l’església s’ha de definir,
s’opina que serà de baixada, ja que pot tenir riscos si és de pujada. El passeig tindrà
prohibit el pas de vehicles, exceptuant els veïns que tenen garatge, proveïdors, i les
nàutiques que vagin el port.
Des del Consell exposen que el carrer Xarambeco falta espai per girar.
Carrer Francesc de Blanes: Se’ls facilita un plànol amb la proposta d’ubicació de les
pilones. S’instal·larà una pilona mòbil amb una clau per a cada veí. La proposta de
col·locació bé motivada pels següents factors: respectar el gual, tenir en compte on
s’aparca més, buscar major visibilitat del passeig i facilitar l’entrada de la zona de
càrrega i descàrrega del carrer Francesc de Blanes. El Consell aprova la proposta. Es
traslladarà al departament de mobilitat.
3.-) Serveis
Barques que no s’han retirat a la platja són d’un grup de pescadors que surten tot l’any
i no se’ls ha denunciat. No entorpeixen els treballs que s’estan realitzant. L’ajuntament
no denuncia les barques que queden a la platja a partir del 31 d’octubre cap any., no
es denuncien i es queden a la platja ja que no entorpeixen els treballs que es realitzen
i surten durant tot l’any.
4.-) Peticions
Des del consell demanen un corda al mig de la platja de Llafranc (a mar), al costat de
l’hotel, per ajudar a entrar o sortir del mar, sobretot per la gent gran.
S’aixeca la sessió quan són les 19h.

