ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2017

A les 6 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llafranc
a l’Ajuntament de Palafrugell.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Josep Piferrer
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Lluís Ros
Sra. Marta Baserba
Vocals, membres del Consell:
Sr. Guillem Fuentes
Sra. Concepció Oliver
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sr. Narcís Mir
Sra. Úrsula Dorado
S’inicia la sessió parlant sobre el Passeig de Llafranc i els temes que queden pendent
de l’obra.
Des de l’ajuntament s’informa que al llarg de la setmana vinent està prevista una visita
amb l’àrea d’urbanisme per tal de mirar els repassos d’obra que manquen i els detalls
que quedin pendents. Així mateix, també s’esmenta que es recolliran els suggeriments
dels veïns i establiments per tal de poder acabar definitivament el passeig aquest
hivern.
Des del Consell comenten que davant del Terramar hi ha una protecció de ferro dels
pins que és perillós en cas de caiguda, demanen que es revisi. També pregunten si
s’instal·larà una càmera per tal de regular el trànsit.
Des de l’ajuntament, el regidor Lluís Ros comenta que també es millorarà la
senyalització durant les properes setmanes.
I al mateix temps, s’exposa que a Francesc de Blanes s’està estudiant la possibilitat de
millorar la rampa i un fragment de mur, malgrat que s’haurà de veure si es pot tirar
endavant.
Entrada Xarembeco – Des de l’ajuntament es comenta als membres del Consell la
previsió de fer una rotonda aquesta tardor i se’ls hi fa entrega d’un plànol per tal que
puguin veure i estiguin informats.

Urbanització carrer de la Rascassa carrer del Marqués de Llafranc – Les obres
d’urbanització començaran aquest mes d’octubre. Es farà una obra de millora en la
xarxa de sanejament.
Aparcament (carrer Sta. Marta) – El regidor Lluís Ros explica que s’està acabant de
preparar el projecte per aprovació d’un aparcament de 3 plantes amb més de 100
places d’estacionament. Si les previsions es segueixen, les obres podrien començar
entre els mesos de gener i febrer de 2018.
Des del Consell pregunten si davant l’Hotel Coral, el tall que falta per arreglar es farà, i
esmenten que és un espai complicat, ja que abans era un carrer.
Instal·lació d’una pilona al carrer Francesc de Blanes – Des de l’àrea de Mobilitat es va
fer una proposta que el Consell veu bé i les pilones es podrien col·locar a finals d’any.
La regidora Marta Baserba proposa al Consell que si de cara a les futures festes es
pot treballar en una programació conjunta de les 2 associacions.
Carrer Xaloc – El Consell demana si es pot canviar de sentit l’Stop i es pot millorar la
mobilitat, ja que hi ha molts problemes.
A ¾ de 7 de la tarda finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de
Llafranc.

