ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 7 DE JUNY DE 2018
A les 20 hores 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 explica que l’àrea de Serveis està acabant feines a platges i que la
setmana vinent es posaran a treballar als camins de Llofriu que hi ha pendents de
desbrossar i arranjar:
Can Garriga: Es faran els dos blandons pendents. S’està valorant econòmicament
l’arranjament definitiu per tal de negociar amb el propietari del Mas Garriga.
Camí de Roma: Respecte la valoració econòmica de l’enllumenat. El regidor explica
que l’única opció viable són llumaneres amb placa solar, donat que obrir una rasa en el
camí acabat d’arreglar no és viable i molt menys estendre una línia aèrea. El Consell
ho veu bé. D’altra banda, el regidor comenta que hi ha trams del camí que s’estreta
força i que cal valorar on es coloquen. També s’ha de tenir en compte que els hi ha de
donar el sol. S’acorda que els membres del Consell, conjuntament amb el regidor iran
a mirar-ho in situ per pendre una decisió. La col·locació que cada llumanera té un cost
de 2.000 a 3.000 euros. El sr. Sabrià comenta que estaria bé que no tinguessin un
aspecte tant modern i s’ofereix a aportar models més acord amb l’estètica del camí el
dia de la trobada. Comenten també que hi ha trams que s’han esllavissat i a més
manca un tram de barana per seguretat.

Camí dels Horts: Tècnicament no és aconsellable fer el repàs dels blandons existents
perquè en menys d’un mes tornaria a estar en la mateixa situació. S’ha de treballar per
fer el carrer nou quan hi hagi dotació econòmica per aixecar-lo, fer la caixa i asfaltar de
nou un cop el subsòl estigui ben compactat. El regidor i l’alcalde es comprometen a
donar prioritat a aquest carrer.
Camí de la Barceloneta al cementiri: El tram del mas de ca l’Estanyol, a la dreta del
carrer Mulló, estava ple d’aigua i s’ha fet un passallís perquè l’aigua tingui sortida i no
s’embassi. El regidor explica que serà necessari un manteniment periòdic que ja està
previst per l’àrea de serveis.
Carrer Tramuntana: ja s’ha desbrossat i arranjat el que hi havia pendent. El Consell
està conforme.
Tancament del Mulló: S’explica al consell que el propietari ha complert amb la
llicència i que falta que tregui uns puntals en breu. Hi ha un malentès amb la finca de
la que es parla. El Consell explica que la finca dóna al Mulló i al camí de la barceloneta
al cementiri. Comenten que la part de que dóna al Mulló ja fa temps que està tancada i
que se li va demanar al propietari una tanca arbrada. El propietari va plantar els
desmais per fora de la tanca i invaeixen el camí. Aquesta és la part que el consell
considera que està malament. D’altra banda, la part que ha de tancar, perquè té
bestiar i és obligatori, encara no està tancada i és la que volen que es supervisi perquè
suposen que amb l’altra banda hi ha poca solució perquè fa temps que és fet.
Volen conèixer la normativa. Ells tenen entès que els arbres es poden plantar a 3
metres de centre camí i aquests dels que parlen estan fora de la tanca.
Base de formigó per la festa: El regidor explica que no esfarà perquè no es
considera necessari tenir una plataforma pels dies puntuals de festivitat i que després
queda en desús la resta de l’any. El Consell insisteix en la demanda ja que la
necessiten pel servei de bar i consideren que no farà nosa. S’ha de tenir en compte
que la part de darrera s’haurà d’estabilitzar per tal que la plataforma sigui sòlida.
S’acorda que el sr. Estañol farà pressupost del cost i es valorarà per poder-ho
executar.
Canvi d’ubicació del tòtem publicitari. Es recorda al Consell que no ens han
confirmat la nova ubicació. Es baixa a mirar-ho i sol·liciten que es reubiqui al cantó de
les bústies, davant de l’entrada del camí que dóna al restaurant Ca la Montse (se’n fa
foto).
Desfibril·lador a Llofriu. L’alcalde explica al Consell que la dipsalut ja no subvenciona
ni posa desfibril·ladors. El cost d’un desfibril·lador és d’uns 7.000€ més manteniment.
Val a diu que decidir una bona ubicació a Llofriu és complicat perquè estan molt
disseminats en territori. El Consell explica que ells hi van pensar per la zona on es fan
els actes, les festes, el pessebre. L’alcalde explica que per actes puntuals i per
emergències cal tenir en compte que policia en té de mòbils. Val a dir que a la
Barceloneta hi ha més gruix de població. Es descarta la compra proposada pel
Consell.
Finca del Sr Correa: El regidor explica que l’inspector ha anat a revisar-ho i que ja és
net. Té una planxa posada per evitar esllavissaments i contenir les terres. Tot i això el
regidor comenta que s’ha de desbrossar també el Camí del Pirinexus.

Propostes per nomenclàtor pendents: es recorda al Consell que han de presentar la
instància amb l’acta d’acord proposant els noms per les dos ubicacions parlades en
l’anterior reunió. L’alcalde els hi demana que no triguin massa perquè hi ha pendent
una Comissió de Nomenclàtor aquest estiu. El consell acorda sol·licitar els següents
canvis i es fa constar a l’acta per tal d’adjuntar a la instància:
- Carrer del Ter. Acorden proposar que torni a tenir el seu nom original: carrer
de l’Empedrat. A no ser possible acorden proposar que es digui carrer de la
Riera.
- Pista poliesportiva: acorden proposar com a nom Plaça de l’Homenot. Així
mateix acorden demanar que si no pot ser el nom proposat es deixi com està.
- Placeta situada a l’entrada del carrer de les Poues davant del Restaurant
Sala Gran: actualment no té nom. Acorden proposar que es digui Plaça 1
d’octubre i a no poder ser Plaça del Referèndum.
Noves peticions del Consell:
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-

-
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Una altra aportació pel camí de Can Garriga: el Consell demana que es miri el
marge on hi havia el rec que recollia l’aigua. Aquest es troba just abans del
primer portal del camí. Creuen que si es recupera millorarà l’acumulació
d’aigua.
Entrada del camí a les escoles velles: comenten que els xiprés de la finca
sortint de la rotonda a la dreta (que fa cantonada amb la carretera) tapa el
camí. S’acorda que primer li comentaran al propietari els membres del Consell i
que si no ho soluciona l’ajuntament li requerirà formalment.
El Consell demana a l’alcalde i als regidors que es negocïi amb el propietari
dels terrenys on es volia fer la betzinera perquè torni a obrir el terreny per
poder aparcar. Comenten que els veïns estan molt enfadats. L’alcade
comenta que té una reunió pendent amb ell i que mirarà de demanar-li.
Comenten que abans de fer la rotonda hi havia la senyalització del cementiri
per a què les persones trobessin la seva ubicació però que amb l’obra de la
rotonda s’ha tret i no s’ha tornat a posar. Demanen que es reposi.
El Consell considera que Llofriu no està senyalitzat ni a C-31 ni a C-66.
L’alcalde comenta que aquestes senyalitzacions no depenen de l’ajuntament
sinó de carreteres.
Comenten que al pavelló de hockey hi ha una promo de visit palafrugell on hi
consta només Calella, Llafranc i Tamariu però no Llofriu. L’alcalde comenta que
és una publicitació per part de l’IPEP de la zona de platges.
També demanen si es pot tenir en compte a Llofriu de cares al Flors i Violes,
com s’ha tingut en compte les platges. L’alcalde comenta que es farà saber a
l’IPEP però que tinguin en compte que molts dels patis són per iniciativa
privada. Val a dir que desplaçar-se a Llofriu per un sol pati és difícil que tingui
èxit.
Demanen que es faci manteniment de la porta de les escoles velles i es pinti.
Els pestells dels banys s’encallen, diverses persones han quedat tancades,
l’útlima un noi sord mut. Demanen que es substitueixi per alguna cosa més
segura tot i que no quedi igual d’estètic per garantir que no hi queda tancat
ningú.
Reparació de fusibles: al costat del portalet d’entrada al Centre Irene Rocas
hi ha una caixa de fusibles. Comenten que en falta algun i que hi ha una fase
que no funciona. Se’n fa fotografia.
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-

Escombraries: el Consell comenta que la recollida és força deficient,
especialment la que s’acumula el cap de setmana. Demanen que especialment
el dilluns es controli que no quedin bosses escampades fora dels contenidors.
També demanen si és possible posar contenidor de restes vegetals, ja que
pensen que aquest és un dels problemes de desbordament de contenidors de
la zona.
Rotonda – bandera: demanen que es posi la bandera a la llumanera central
de la rotonda. Ja que el màstil on es sol posar és baix i desapareix amb
facilitat. Consideren que d’aquesta manera ningú la podrà treure.

A les 21:20h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

