ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 2 D’OCTUBRE 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
Vocals per part del Consell:
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Joan Matamala Gispert
Sr. Jaume Alsina Mercader
Tècnic
Sra. Úrsula Dorado

El regidor Lluís Ros porta la reunió seguint els punts del document presentat:
Can Garriga: La brigada ha arranjat els dos blandons pendents i la cuneta a finals de
setembre. Resta pendent valorar l’arranjament definitiu i parlar-ne amb el propietari del
Mas.
Camí de Roma: L’empresa ha fet un repàs del camí (s’aporten fotografies). En quant a
la il·luminació i després de valorar-ho amb Serveis Tècnics (un cop feta la visita amb
els membres del Consell i posteriorment amb l’Enginyer) es decideix el següent: Cal
tenir en compte que els camins no s’il·luminen i quan es decideix il·luminar-ne un es fa
només en trams on hi ha volum de població. En aquest cas, es posaran 3 llumeneres
fins el pont: la d’inici de camí es connectarà a l’enllumenat públic i se’n col·locaran
dues més, una a l’alçada del pont i una altra a mig camí. El cost aproximat és de
15.000€.
El Consell informa que un dels pals del pont ha caigut.
Camí dels Horts: S’està mirant si pot entrar en el pressupost del 2019. En el cas que
no entrés fer-lo es repararia. El Consell prefereix que quan s’hagi d’executar es faci
amb asfalt i no amb formigó.
Tanmateix consideren que potser és prioritari fer primer el camí de la Viola.
Tancament del Mulló: S’ha mirat amb Serveis Tècnics. La part ja feta no es pot
requerir modificació perquè ha prescrit.
El Consell lamenta que no es supervisés quan ho estaven fent i els veïns ho van
sol·licitar.

La part que encara ha de tancar estarà condicionada a que endarrereixi cap a dins de
la finca el talús de terra. Ha de complir amb la normativa de 3 metres a centre camí.
Ara ha acabat l’hivernacle i se li ha demanat que tanqui el més aviat possible. Ho farà
en breu.
Base de formigó per la festa: Ja està feta.
Canvi d’ubicació del tòtem publicitari. Es va reubicar al Juny.
Reparació de fusibles: L’embarat que no en té és perquè està anul·lat, no té línia.
L’han revisat i està correcta.
Reparació pannots vorera sota el pal de la llumenera del cantó de les bústies: Es
va reparar la mateixa setmana.
Pestells banys: Ja s’han substituït. S’han posat uns pestells que també es poden obrir
per fora per si algú quedés tancat.
Pintar porta d’entrada a l’edifici: Es va pintar. El pintor també té en llista pintar les
finestres.
Reubicació de la bandera: La llumenera de la rotonda pertany a carreteres i
l’ajuntament ni pot autoritzar penjar-hi la bandera ni ho pot executar.
New Jerseis del terreny on s’havia demanat posar una betzinera: Ja són retirats.
El Consell demana si se’n pot expropiar una part. L’alcalde explica que una part no és
viable, que en cas d’expropiació hauria de ser de la totalitat del terreny.
Senyalització del cementiri a la zona de la rotonda: Mobilitat l’ha encarregat i es
col·locarà en quant arribi.
Deixalles: Per les restes de poda no hi ha contenidors específics. L’àrea de medi
ambient està intentant trobar una solució. Es farà informació pels particulars del servei
de recollida de restes vegetals a domicili. S’aporta dita informació al Consell.
Comenten que el telèfon molts cops està fora de servei i no funciona. S’informarà a
l’àrea de medi ambient.
En referència a posar un tancat per contenidors a Llofriu, s’acorda que quan hi hagi
dotació per posar-ne un a Llofriu es quedarà amb el Consell per discutir-ne l’ubicació.
Noves peticions del Consell:
-

-

El Consell demana que es revisi l’aparell d’aire acondicionat de cares a la fred.
El Consell exposa que hi ha 4 branques davant del sensor del semàfor i que
quan fa vent activa el sensor.
Al carrer Tramuntana (barri l’Estació) hi ha excés de velocitat. Al ser un carrer
estret sense vorera dóna sensació d’inseguretat. S’acorda entre els membres
que una bona solució seria pintar zona de vianants al tram que no hi ha vorera i
protegir-ho amb pilones.
Neteja viària: el Consell exposa que al carrer del Ter no hi passa el personal de
neteja i a la plaça de l’Església tampoc.

-

La zona de davant del Garden està plena de verdissa i molt deixada. Demanen
que es requereixi la seva neteja.
Finalment el Consell exposa que aquest 2019 és el 40 aniversari, ja que van
començar al 1979. Demanen si és possible tenir més dotació com a subvenció
ja que tenen la intenció de fer una festa més gran que normalment.

A les 21:30h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

