ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LLOFRIU,
DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2012
Lloc: Local de L’Associació de Veïns de Llofriu
Inici de la sessió: 19,05 hores
Finalització de la sessió: 20,15 hores

senyor ALBERT GOMEZ CASAS, Primer Tinent d’alcalde i representant del Grup
Municipal de Convergència i Unió.
senyor FREDERIC PRATS ESTEVE, regidor delegat de Relacions Ciutadanes.
Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ, regidor delegat de Medi Ambient, Serveis
Municipals i adjunt d’obres.
senyor JOSEP ESTAÑOL VILAHUR de l’Associació de veïns de Llofriu.
senyor JAUME ALSINA MERCADER, de l’Associació de Veïns de Llofriu.
senyor JOAN MATAMALA GISPERT, de l’Associació de Veïns de Llofriu.
senyor JOSEP SABRIÀ MASSÓ, de l’Associació de Veïns de Llofriu.
senyora FINA MARI ROCA, no pertany a la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de
Llofriu.
Senyor JOAQUIM GARCIA BALDA, arquitecte municipal
Actua com a Secretari, el de la Corporació, senyor JORDI TURON SERRA.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.S’aprova, per unanimitat, l’acta de la reunió anterior, corresponent al dia 12 de juny de
2012.
Els membres del Consell de Gestió i participació de Llofriu nomenen com a
vicepresident d’aquest, al senyor Josep Sabrià Massó.

2.- ORDENANCES FISCALS I PRESSUPOST MUNICIPAL.El Primer Tinent d’alcalde, senyor Albert Gómez, manifesta que les ordenances fiscals
quedaran congelades, amb increment zero, excepte pel que fa a les taxes
d’escombraries domèstiques, que es poden incrementar entre un 3 i un 4,5%, com a
conseqüència del tancament de l’abocador de Solius, per anar a abocar a la planta de
tractament de Lloret de Mar, això comportarà que els ingressos del pressupost quedin
congelats i, per tant, les partides no es veuran incrementades en relació a les de l’any
anterior.
Així mateix, es comenta que encara no s’ha rebut resposta de la petició que varem
realitzar a Carreteres, en el sentit que la rotonda de la C-66, s’executés de forma
completa, per subsanar aquest punt negre viari que hi ha en aquest lloc.

Els membres del Consell, acorden tractar el punt d’urbanisme, amb caràcter previ, a la
proposta de millora d’infraestructures del nucli de Llofriu.

L’arquitecte municipal exposa la proposta de l’Ajuntament, en relació a l’estudi
hidràulic i de drenatge dels sectors urbanístics La Morena II, Brugueres II i La Fanga.
En un primer moment, i per solucionar el problema d’abocament d’aigües a la zona
esmentada, es volia realitzar en el sector de La Fanga, un tub soterrat de formigó per
anar a connectar amb la zona on hi ha prevista l’execució del pont del sector
Brugueres II, mantenint la bassa de laminació de l’estoc d’aigua en el sector Coll de
Morena II.
Ara bé, tot i tenir l’autorització de l’ACA per realitzar aquestes actuacions
urbanístiques, no es resolia de forma plena tota la problemàtica de l’abocament
d’aigües en les zones col.lindants i a l’espai situat darrera l’hípica de la Fanga.
Per tant, des de l’Àrea d’urbanisme s’ha redefinit el projecte des d’una perspectiva més
àmplia, global i plena, per realitzar una actuació similar (camí + rec) a la zona de
l’hípica anteriorment esmentada (Riera Avellí). Aquesta actuació simplificaria l’actuació
a realitzar en els ponts del sector Brugueres II, reduint la seva magnitud i permetent
una execució més qualitativa.
El Consell de Participació i Gestió, es dóna per assabentat d’aquesta proposta
alternativa, sense perjudici que es convoqui properament una reunió amb els veïns
col.lindants afectats.

3.- MILLORES INFRAESTRUCTURES NUCLI DE LLOFRIU.Els representants del Consell, proposen, per ordre de prioritat, executar les següents:
- Manteniment i conservació del camí de Roma, així com analitzar la possibilitat
que s’asfalti.
- Execució del gual del Cementiri de Llofriu
- Manteniment i conservació del camí que va de ca l’Estela a can Garriga.
- Millorar l’accés i l’entrada al Cementiri de Llofriu
- Instal.lar un cancell de vidre per tancar les portes d’entrada de l’edifici del
Centre Cultural Bassa Rocas.

4.- PRECS I PREGUNTES.No se’n formulen

I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.

