ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2019
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:
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Joan Matamala Gispert
Sr. Jaume Alsina Mercader
Sra. Fina Marí Roca
Sr. Josep Estañol Vilahur
Tècnic
Sra. Úrsula Dorado

El regidor Lluís Ros porta la reunió seguint els punts del document presentat:
OBRES I MANTENIMENT:
Can Garriga: El regidor explica que no s’ha pogut contactar amb el propietari del Mas i
que per tant actuarà l’ajuntament fent el següent: a la primera corba sense asfaltar i a
l’entrada de Can Garriga, es canalitzarà l’aigua amb tub cap a les cunetes i al mateix
temps es faran trencaigües per evitar que baixi tanta aigua i així no tingui problemes el
veí de la finca afectada.
Els membres del Consell expliquen que han sentit, tot i que no tenen la certesa, que el
propietari del Mas se l’ha venut fa un parell de mesos.
Camí de Roma: Es col·locaran les llumeneres tal i com es va explicar a la reunió
anterior cap al març.
Camí dels Horts: No ha entrat en pressupost del 2019. Però el regidor es compromet
a mirar de fer-lo entrar, valorant primer si aquest o el de la Viola i en concens amb el
Consell, a les inversions Financerament Sostenibles per aquest 2019.
Tancament del Mulló: S’explica al Consell que s’ha tornat a avisar el propietari però
que si no compleix s’iniciaran els tràmits oficial per a notificar-li i acabar-ho fent
subsidiàriament.

Camí de la Viola: A banda del que ha comentat conjuntament amb el Camí dels Horts,
el regidor explica que la inversió és de 82.000€ i no hi ha partida econòmica .
Els membres comenten que si es fa amb el mateix material que s’ha fet el Camí de
Roma durarà dos dies perquè els tractors amb remolc ho arrabassaran amb el pes i
amb els firs que fan sobre ells mateixos, tenen molt arrastre.
El regidor explica que hauria d’aguantar però que quan s’hagi de fer demanaran
garanties a l’empresa executora.
MANTENIMENT I SERVEIS:
Terrenys de davant del Garden: Són terrenys privats i s’han iniciat els tràmits
oportuns per requerir al propietari que els netegi i estassi.
Finestres del Local: Ja són pintades.
Clima de l’Edifici: en prinicipi l’empresa va venir a fer la revisió i hauria de funcionar.
Es comprova amb els membres del Consell, alguns funcionen però l’aparell del
despatx del Consell i el que hi ha abaix al cantó de la porta d’entrada treuen aire fred.
Continua sense funcionar.
El Consell ho lamenta perquè ja l’hivern passat no van poder comptar amb calefacció.
Branques que activen el sensor del semàfor quan fa vent: S’ha demanat a Policia
que faci festió amb Serveis Municipals per solucionar-ho. El Consell explica que al
haver caigut les fulles ara no passa tant però quan tornin a sortir estarem igual.
Reparació llum fosa exterior local: ja es va solventar el 24 de gener.
Neteja Viària: Està programat per a què es faci periòdicament però s’ha passat
incidència al responsable conforme no s’està fent.
El Consell es queixa que Llofriu no es neteja amb periodicitat i que acumulen les fulles
però no les recullen i al cap d’una estona tornen a estar escampades per tot arreu.
MOBILITAT I POLICIA:
Senyalització del cementiri a la zona de la rotonda: Ja està col·locada.
Carrer Tramuntana. Excés de velocitat: S’han fet les medicions de velocitat amb el
radar “sonrisas”. La velocitat mitjana és de 28km/h, velocitat adequada a les seves
característiques. Hi ha un 10% d’excés de velocitat i s’ha detectat una velocitat punta
de 90km/h (al matí). Amb aquestes dades des de Mobilitat proposen fer una zona 30
en aquest sector.
Actuacions en matèria de mobilitat pel 2019: Substitució de tota la senyalització
vertical a Llofriu (no a la Barceloneta que ja es va fer amb quan es va instal·lar el
semàfor).
Millora de la seguretat al Barri de l’Estació de Llofriu. Zona 30 per l’excés de velocitat
detectat al carrer Tramuntana.
Millora de la senyalització horitzontal.

ALTRES:
Subvencions pels Consells i AAVV: Agafa el torn de paraula la regidora explicant
que aquest any hi ha canvis en les subvencions que es reben cada any.
Hi haurà una subvenció fixa per a cada Consell i AAVV que per Llofriu representarà
uns 2.000€ menys del que normalment tenien. Però aquesta serà per la resta d’actes
que es fan durant l’any, ja que la festa s’haurà de demanar una subvenció a part i la
quantitat irà a raó dels actes, dies, qualitat del que faci cada Consell i/o AAVV.
D’aquesta manera no tota la subvenció serà nominal i els nuclis o barris que facin més
activitats veuran incrementada la seva dotació. Creu que en el cas de Llofriu sortiran
beneficiats, a més, un cop acabada la festa podran presentar la justificació i cobrar
sense haver d’esperar a final d’any, quan s’haurà de presentar el compte justificatiu de
la nominal.
El Consell considera que tot i que hi ha la possibilitat de tenir una dotació més alta,
suposa més entrebancs i més burocràcia per ells. Caldrà veure com funciona quan
surtin les bases de convocatòria.
NOVES PETICIONS DEL CONSELL:
Neteja viària i queixa en referència al Pessebre Vivent:
En referència al Pessebre Vivent, expliquen que tot i entrar instància amb tot el
necessari suficientment temps abans, tot era ple de fulles, les herbes altes, deixat i
brut. No es va venir a netejar i acondicionar per Serveis, tampoc l’aparcament pels
cotxes.
Consideren que no es neteja prou Llofriu, que el servei de jardineria quan ve, poc,
apilona les fulles i prou, que al cap d’una estona tornen a estar escampades per tot
arreu.
L’alcalde i el regidor són conscients de la situació i es comprometen a fer arribar al
Consell els horaris i dies que es fa la neteja viària a tot Llofriu. També els hi demanen
que els hi facin saber si no es compleix.
-

-

-

-

Camí de Roma. Tram de davant de Ca la Sorda. S’està tornant a esllavissar.
Els pals tornen a caure.
Última corba del camí de Can Garriga, a l’alçada de Can Cuní (on aparcaven
abans els figurants del pessebre vivent) hi ha un tros de cuneta molt
pronuncionat, és molt profund i perillós, demanen una solució, ja sigui tapar,
posar tub, vorada, etc. per a què no prengui mal ningú.
Portal de la caseta on es fa la festa: Al portal esquerra, la banda esquerra, el
suport del cable del contrapès s’ha malmentat i s’encalla. A més també hi ha
una part del mateix portal que queda enfonsada probablement perquè hi ha
una fusta podrida. El Consell comenta que han fet arribar la incidència a l’àrea
de Serveis però no s’ha resolt.
Demanen que es comprovi la velocitat de la Rotonda nova de Llofriu fins a la
Plaça Lluís Companys ja que consideren que hi ha excés de velocitat.
El Consell demana que no s’oblidi amb les actuacions de mobilitat de repintar
la línia groga, que ha quedat esborrada amb el temps, desde la rotonda fins el
cementiri (a la zona de cases) per a què els cotxes no hi estacionin ja que
dificulten la circulació.
El Club de Bitlles de Llofriu necessita que es faci arribar llum a la pista.
Camí del cementiri: està pràcticament en la seva totalitat asfaltat menys 10
metres que han quedat de terra. Demanen que s’acabi d’asfaltar.

-

El Consell explica que fa 30 anys que té les mateixes llums de Nadal i
demanen que es canvïin el Nadal vinent.
- La cuneta de la dreta (cantonada carrer Tramuntana amb camí del Cementiri al
Molló, a l’alçada de la Granja de’n Planes) s’ha de refer perquè està plena.
- Cunetes del camí vell de Torrent. Expliquen que els pagesos es mengen el
camí amb el reg i cada vegada és més estret. Demanen que es recuperi
perquè en el seu moment ja es van pagar expropiacions perquè el camí tingués
l’amplada necessària.
- Publicitat del Pessebre vivent. Expliquen que van tenir una reunió amb el Cap
de Cultura i que es va comprometre a publicitar conjuntament el Pessebre
Vivent, amb la pista de Gel i els Pastorets però que ells només han vist la poca
publicitat de cada any.
- Demanen que es grapin els contenidors que donen a la rotonda de Llofriu
perquè amb el vent queden a mig del pas i volquen i pot ser perillós.
- El Consell fa arribar una queixa en referència al funcionament de la Deixalleria.
Expliquen que molt sovint posen pegues per quedar-se amb el que portes
(mobles i/o similars quan buides un pis per exemple) o no ho agafen o si ho
agafen ho fan com si fessin un favor.
L’alcalde explica que sí s’ha de controlar que persones o empreses de pobles
veïns no vinguin a utilitzar el servei però tota persona de Palafrugell pot abocar-hi
el que necessiti.
-

Alguns membres del Consell expliquen que tenen compostador de fa 15 anys
però són del Consell Comarcal. L’alcalde demana que es consulti si es poden
donar d’alta per beneficiar-se de la reducció. Es consultarà amb l’àrea de medi
ambient per tal de donar resposta.

A les 21:45h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

