ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2013
A les 6 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Juli Fernández
Vocals:
Sr. Frederic Prats
Sra. Fina Marí Roca
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Joan Matamala Gispert
Sr. Josep Estañol Vilahur
Sr. Jaume Alsina Mercader

L’alcalde, Juli Fernández, inicia la sessió del Consell informant que cal una persona
que gestioni el correu electrònic que s’ha posat a disposició de l’òrgan, que es
consellgestiollofriu@palafrugell.cat Els hi comenta que és una línia oberta per tal que
ells mateixos el pugin gestionar i que també enllaçarà amb el seu web. Els membres
del Consell es posen d’acord perquè ho sigui el sr. Sabrià.
Abans d’iniciar les temàtiques que afecten al Consell, el sr. Sabrià informa que es
tornarà a engegar la Festa de la Pela del Suro, la qual tindrà lloc el dia 22 juny.
Asseguren que s’ha programat perquè sigui una festa low cost amb parades de vi i
formatges i una mostra de vi de les gavarres; tot paral·lelament a la tradicional pela.
L’alcalde els hi pregunta pel conveni d’enguany, al qual els membres del Consell
comenten que fa pocs dies van tenir assemblea, per tant cal confeccionar la memòria i
llavors estaran en disposició de signar-lo.
El sr. Sabrià pregunta per l’estat del Camí de Roma, ja que ho consideren una obra
prioritaria. L’alcalde els hi respon que l’actuació es troba dins la llista de millores
urbanes que hi ha pendents, en aquest sentit el sr. Frederic Prats comenta que es
difícil l’asfaltat i ell proposa una actuació amb formigó per la dificultats i problemàtiques
que podria tenir. Des del Consell asseguren que s’ha de fer de forma immediata, ja
que cada vegada està pitjor, demanen que l’actuació sigui abans de l’estiu.
El regidor Frederic Prats els hi comenta que l’obra d’accés al cementiri és la que està
detallada al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). El sr. Sabrià pregunta
si es tracta del mateix projecte que hi havia anteriorment que consistia en fer unes

escales, rampes a cada costat i enjardinar. La resposta del Sr. Prats és que s’hi ha
afegit alguna cosa i s’ha posat al dia. L’alcalde els hi diu que l’obra està dins la
anualitat 2016, i ells pregunten si es pot avançar perquè el visiten molta gent gran i pot
ser perillós. L’alcalde es compromet a mirar si es pot canviar d’anualitat i a revisar la
memòria, perquè també consideren que el pressupost és massa elevat.
El sr. Sabrià comenta que també comença a ser urgent una actuació en la continuació
després del casc, a les Esteles, ja que mica en mica s’ha fet malbé part del quitrà i ara
està molt desgastat i fins i tot perillós. Sobretot perquè hi ha zones on s’ha fet forats i
cal arreglar-ho ràpidament.
Sobre el Centre Bassa Rocas també caldria una actuació a l’entrada. Comenten que la
porta es deixa oberta perquè entri llum, fet que és un problema perquè no es pot
quedar sempre en aquest estat i quan es tanca no hi ha llum però la gent no sap si hi
ha alguna activitat o no. El sr. Prats comenta que hi ha un projecte però que s’enfilava
a 10.000 euros i que havien quedat que els veïns en buscarien un d’alternatiu. Els
membres del consell comenten que ho van mirar i el preu era, més o menys, el mateix.
L’alcalde els hi explica que aquesta actuació anava lligada dins les millores del
projecte que va fer l’empresa responsable de l’obra, la qual va fer fallida; i ara això s’ha
perdut al agafar-ho una segona empresa.
Els membres del consell consideren que és una actuació imprescindible pel bon
funcionament de l’edifici, sobretot perquè s’hi fan activitats.
L’alcalde els hi comenta que té un informe del Defensor del Ciutadà sobre un tema
d’un particular que cal revisar. Sobre aquest tema, des del Consell consideren que
aquest tema fa molts anys que dura i que cal una solució perquè mai s’ha aclarit. Una
edificació que al principi sembla per a un ús concret s’ha convertit en una casa,
malgrat les diferents accions i denúncies. En aquest sentit, el Consell reclama a
l’ajuntament que estigui més alerta en aquest tipus de casos, ja que al nucli se n’ha
produït més d’una vegada.
El sr. Sabrià comenta que queden dos temes pendents:
El primer, com està el tema de la zona de fanga? L’alcalde els hi explica com es troba
el desenvolupament ara mateix, quin són els projectes i com s’han d’executar.
Comenta que s’estan retirant les xarxes electriques de la zona industrial, amb una
millora substancial de l’impacte visual. El projecte de l’ACA serà molt més tou, ja que
s’ha modificat i s’ha optat per un projecte alternatiu. S’estan efectuant expropiacions
amb l’objectiu d’evitar les problemàtiques amb la riera. El grup Bonpreu obrirà al mes
de juny o juliol.
El segon és sobre l’empresa de neteja del Centre Cultural, qui el porta? Voldrien
posar-se en contacte amb l’empresa per millorar el servei, assumint el sobrecost la
mateixa associació.
L’alcalde els respon que parlarà amb l’àrea de serveis.
L’alcalde els hi pregunta si l’enllumenat públic i el servei de recollida de residus
funciona bé? I contesten que de moment no hi ha cap problema.
Pregunten pel projectes Pirinexus, qui ha fet la senyalització? L’alcalde els hi comenta
que s’ha portat des de Vies Verdes.

Comenten que el camí de Can Verges s’hauria d’arreglar. I sobre camins també
esmenten que el camí dels Horts s’ha de fer més ample a la zona de la Barceloneta, ja
que crea conflicte de circulació quan hi passen dos vehicles. En aquesta mateixa zona,
un veí els hi va fer arribar la demanda de col·locar-hi una font, si fos possible.
El sr. Alsina pregunta que cal fer per canviar el nom d’un carrer, actualment voldrien
que el carrer del Ter canviés de nom i es passés a dir el carrer de l’empedrat. L’alcalde
els hi contesta que el tema es portarà a la comissió de nomenclator.
I finalment, els membres del Consell demanen que se’ls convoqui via correu electrònic,
que no cal fer-ho per correu certificat.
S’aixeca la sessió a les 7 de la tarda.

