ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLAFRANC, DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2021
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Lluís Ros
Sr. Pau Lladó
Vocals, per part del Consell:
Sra. Montserrat Bartrolí
Sra. Concepció Oliver
Sr. Xavier Domínguez
Sr. Xavier Valls
Sr. Santiago Deulofeu
Sr. Jordi Urgellés
Excusa la seva assistència la sra Pietat Busquets i assisteix com a convidat, sense
veu i sense vot, per part de l’Associació d’Amics i Veïns de Llafranc, el sr. Carlos De la
Torre
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Urbanisme
2) Qualitat Urbana
3) Mobilitat
4) Policia
5) Altres Qüestions
6) Noves aportacions
Comença la reunió a les 18:08 h seguint l’ordre del dia:
Es presenta als membres el Sr. Carlos De la Fuente, que assistirà a aquesta reunió,
com a convidat de l’Associació d’Amics i Veïns de Llafranc, tot i que sense veu ni vot.
1) Urbanisme
Carrer Francesc de Blanes: S’ha demanat subvenció a la Diputació per veure si
col·laboren en la continuació del Passeig i en part de la despesa ja assumida, com ja
es va comentar, té un cost de més de 500.000 euros i no està previst ni en pressupost
ordinari ni amb el romanent. Si se’ns concedís actuaríem.
Fase 2 Zona Far: S’ha fet la recepció de la part que comprèn els carrers: Puerto Rico,
Cuba, Argentina, Brasil i part del Veneçuela, del Filipines i del Mèxic.
Se’ls hi ha fet una sèrie de requeriments que van resolent, fins que no estigui tot, se’ls
hi retenen els avals.

Carrer Ciceró: S’està executant: del càmping al centre s’acondicionarà l’enllumenat,
les voreres i el paviment amb capa de ciment asfàltic, també es retallarà el talús tot el
que es pugui. No és una reforma integral però serà una millora molt significativa,
reivindicada pels veïns de fa molt temps. Tindrà un cost d’entre 80.000 i 100.000
euros. En un mes estarà acabat.
Font d’en Xecu: Ja s’han col·locat les llumeneres abans del giratori tal i com es va
comentar en la darrera reunió.
2) Qualitat Urbana
Contenidors cantonada carrer Filipines amb Cristòfol Colom: Es van reubicar en la
zona proposada i es van grapar el mes de novembre, però cal deixar constància que
només dificultaven la visibilitat si es baixava el carrer Cuba en contra direcció.
Possibilitat de contenidors amb pedal: De moment no és una inversió que estigués
prevista en contracte d’escombraries. Les portelles d’accés permeten fàcilment
l’obertura sense necessitat de pedal. Mirarem de garantir la neteja amb freqüència.
L’alcade exposa que el contracte d’escombraries ja no dóna per més modificacions. A
més, Palafrugell porta el residu a la planta de triatge de Lloret de Mar, que cobren un
coeficient pels residus impropis que s’ha de repercutir obligatòriament en el ciutadà i
cada vegada la penalització serà superior.
Està clar que el contracte actualment és deficient, principalment per la baixa de preu
per tal de guanyar la licitació, fet que suposa que tinguin importants pèrdues
econòmiques.
S’ha encarregat a una empresa un estudi per tal de saber quina és la millor forma de
recollida de residus per Palafrugell. En quant en tinguem més informació es farà saber.
3) Mobilitat
El regidor de Mobilitat, Pau Lladó explica les actuacions fetes:
Actuacions de mobilitat:
-

Far de Sant Sebastià: s’està estudiant millorar la mobilitat, pacificació de
l’entorn i aparcament.
Carrer Pella i Forgas: S’ha pintat fent un trencament de trajectòria
d’aparcament, atenent les queixes de mobilitat que van arribar dels veïns. Això
segueix una línia de continuïtat amb el canvi estratègic que ja es va fer després
de l’estiu d’algunes lames indicatòries que feien que el trànsit passés tot per
aquest carrer i ara s’ha desviat cap al Camí de la Font d’en Xecu.

Possibilitat de zona verda per residents: En quant a aquest tema, vinculat a la
demanda de zona verda de la darrera reunió, s’està estudiant si seria viable
conjuntament amb canvis a les zona blaves. En cap cas s’executaria aquesta
temporada, seria per la temporada següent.

4) Policia
Doble sentit al Carrer Cuba: És un tema recurrent que no admet discussió possible: la
calçada fa 3 metres i, a més, és plataforma única (compartint espai entre vehicles i
vianants), per tant no té prou amplada per a què per normativa pugui ser de dos
sentits. En cap cas la Policia autoritzarà quelcom fora de normativa en cap època de
l’any.
En quant als cotxes aparcats a la zona marcada com a vorera, que són dels mateixos
veïns i visites, recordar que fa dos anys se’ls va sancionar a tots i es va demanar
l’evocació d’aquestes sancions a través de l’alcalde.
L’alcalde explica que l’evocació va ser motivada perquè el carrer no estava finalitzat,
continuava en obres.
Donada aquesta puntualització s’acorda sancionar als cotxes mal estacionats i els
membres estan d’acord.
5) Altres qüestions
Aclariment sobre l’Espai Tom Sharpe a Llafranc: S’aporta plànol d’emplaçament als
membres, per explicar que es va proposar un espai, de fa poc ben endreçat, del final
del carrer Xarembeco però resulta que aquest espai ja tenia nom heretat d’un carrer
que no es va acabar urbanitzant, el carrer o parc d’Enric Prat de la Riba.
Traslladem doncs als membres, com a proposta, aprofitant que hi ha la riera de
Llafranc que travessa l’espai, de dividir-lo en dos: a l’oest de la riera mantenir el parc
d’Enric Prat de la Riba i a l’est, col·locar el nom d’Espai Tom Sharpe.
Es farà coincidir amb la inauguració de l’espai que se li dedicarà a l’escriptor a l’Hotel
Llevant el proper mes de maig i es vol conèixer l’opinió dels membres.
No hi ha cap objecció i tots els membres estan a favor.
Valoració de l’aparcament del Carrer Santa Marta: Havent rebut l’informe, per part de
l’empresa explotadora, la valoració de l’aparcament ha estat positiva. La temporada
2020 ha estat millor que la de 2019 per diversos factors: millora de la senyalització,
coneixement de l’aparcament per la temporada de l’any anterior i la regularització de
zones que s’utilitzaven per estacionar i la normativa no ho permet, com és el cas de la
Font d’en Xecu.
Partida específica 2020 i 2021: El Consell de Gestió i Participació de Llafranc acumula
les dues dotacions anuals, fent un total de 20.000 euros. Els membres han de fer
propostes per poder-les valorar i després votar. S’emplaça als membres que, o bé,
comencin a enviar propostes per correu electrònic o bé que les portin preparades per
la propera reunió ordinària.
6) Noves aportacions
Es parla de la prohibició d’aparcament a la Font d’en Xecu. És competència de la
Diputació, i, per tant, de Mossos d’Esquadra i no està permès aparcar, el que s’ha fet
és regularitzar-ho en base a la normativa.
Es mirarà de posar una barana de fusta tractada perquè es pugui assegurar el pas a
peu i en bicicleta de forma segura.

-

-

-

-

El Consell exposa que el tram de camí de ronda de darrera de les ruïnes, al Far
de Sant Sebastià, està intransitable i que s’hauria de mirar d’arranjar.
La sra. Bartrolí aporta plànol amb parcel·les senyalades en vermell i demana si
se’ls ha requerit l’estassada i manteniment, i, en el cas que no sigui així que
se’ls hi requereixi per evitar els riscos d’incendi. Vinculat a això, volen saber qui
fa el Pla d’autoprotecció en aquesta matèria i qui l’executa.
Ara que asfaltaran el carrer Filipines, el sr. Xavier Valls demana si es
mantindran els dos sentits de circulació per a què no passi com al carrer Cuba,
a més dit carrer no té aparcament.
El sr. Domínguez exposa que l’Associació d’Amics i Veïns de Llafranc tenen un
comptador com a titulars al Passeig i que el tub perd per totes bandes. El
comptador és responsabilitat del titular del mateix. Comenta de posar-lo on
comença la seva concessió, però s’ha de tenir en compte que la problemàtica
pot ser que la companyia d’aigües no ho permeti. Es mirarà l’històric per tal de
poder-li donar resposta.
El Consell exposa que a la Plaça Promontori no hi ha espai públic actualment,
només espai de concessions. L’alcalde explica que el mes de febrer es va fer
una reunió amb els concessionaris, tot i que amb l’estat actual de la pandèmia
ha quedat una mica aturat, l’espai de concessió serà només del 50% de l’espai
i el 50% restant d’ús públic. De fet, l’Ajuntament farà unes carpes per a què
quedi ben delimitat i en consonància amb l’entorn.

A les 20.15h finalitza la sessió ordinària del Consell de Gestió i Participació de
Llafranc.

