ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2018
A les 8 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Josep Piferrer
Vocals per part de l’ajuntament:
Sr. Lluís Ros
Sra. Marta Baserba
Vocals per part del Consell:
Sra. Fina Marí Roca
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Joan Matamala Gispert
Sr. Josep Estañol Vilahur
Sr. Jaume Alsina Mercader
Tècnic
Sra. Úrsula Dorado

El regidor Lluís Ros porta la reunió seguint els punts del document presentat:
Inicialment comenta que a partir d’ara, un cop recollides les demandes, a l’endemà
anirem a veure-ho in situ amb els tècnics responsables de Serveis i Urbanisme per
poder-les atendre.
Can Garriga: La terra optura la cuneta i queda embassada descalçant l’asfalt. Aquest
blandó es repeteix més amunt. Primer, faran la reparació dels dos blandons. S’estan
fent gestions amb el propietari de Mas Garriga, per a què col·labori en l’arranjament
del camí i posar trencaaigües. En quant estigui habilitada la partida es farà mentres es
negocia per fer la resta d’intervencions.
El Consell tracta el tema de la desviació del rec; proposa fer uns metres de cuneta. Es
parlarà quan s’hagi de fer el camí i quan sigui el moment de fer-lo. A la cuneta, els
regs profunds descalcen l’asfalt i són dos blandons que es repararan.
Camí de Pirinexus: S’ha realitzat. El Consell diu que ha estat molt bé l’actuació, però
que les accions realitzades duren poc.
Camí de Roma: S’ha esbrossat i s’ha col·locat la pilona. El regidor comenta que la
finca del Sr. Agustí baixa la graba i erosiona el camí.
Respecte l’enllumenat, s’està valorant econòmicament.

Camí dels Horts: Aquest tema resta pendent. No hi ha dotació pressupostària. Es
valorarà al 2019. El Consell demana que es tapin els forats més grans. En cas que
s’omplin es trencaran en poc temps.
Passadís de la Viola : S’ha executat el passallís. El Consell comenta que ha quedat
molt bé. També es tracta el tema del tram de Llofriu cap a la riera de la Viola. A mitja
baixada, a la zona del marge, està ple de deixalles.
Camí de la Barceloneta al cementiri: El tram del mas de ca l’Estanyol, a la dreta del
carrer Mulló, està ple d’aigua. S’ha de fer un passallís perquè l’aigua tingui sortida i no
s’embassi.
El consell demana si s’està supervisant el tancament de la finca al Mulló. Se’ls donarà
resposta.
La regidora Marta Baserba pregunta si necessiten alguna informació o suport amb la
justificació de la subvenció rebuda. El Consell respon que ho tenen clar i que
presentaran aquest mes de febrer.
El Sr. Albert Ferrer torna a demanar poder obrir la porta de la banda de darrera i el
Consell no li dóna suport vers aquesta qüestió.
Aportacions del Consell:
- Més avall del cenentiri, carrer Tramuntana, hi ha el passant cap a una casa. Més
amunt, on hi ha més aigua, la cuneta és més petita. Aquesta cuneta, s’ha de fer més
gran perquè no vagi sobre el camí.
Hi ha dos trams de tubs. L’aigua en lloc de passar pels tubs, passa per sobre. Aquests
no engoleixen.
- On es porta a terme la festa, al cantó del magatzem, demanen una base de formigó
de 2,5 x 2,5 metres pel servei de cuina i bar.
- Canvi d’ubicació del tòtem publicitari. El Consell proposarà una nova ubicació.
- El Consell demana poder tenir un desfribilador a Llofriu. Proposaran ubicació.
- Pessebre: El Consell exposa que els dóna suport protecció civil de la Bisbal
d’Empordà perquè a Palafrugell ni policia ni protecció civil ho volen fer. Quan es fa la
sol·licitud els assistents es mostren sorpresos. El Consell parlarà d’aquesta qüestió
amb cultura i el regidor corresponent.
- Carrer Ter: El Consell demana que se li torni el nom anterior que era carrer de
l’Empedrat. Els dos veïns que hi viuen estan d’acord. S’explica al Consell que poden
fer instància per fer la petició formal i que la Comissió del Nomenclàtor ho pugui
valorar.
- Plaça 1 d’octubre (Cal Fray): Faran una reunió per poder aportar la Comissió del
nomenclàtor com en el cas del Carrer Ter.

A les 21:25h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

