ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2014
A les 7 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Juli Fernández
Vocals per part de l’ajuntament:
Sr. Frederic Prats
Sr. Josep Gabarró
Vocals per part del Consell:
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Jaume Alsina Mercader

L’Alcalde, Juli Fernández, inicia la sessió del Consell informant sobre algunes
actuacions que s’han realitzat al nucli. Es comença parlant del Camí de Roma,
llargament reivindicat pels membres del Consell, i que en fan una valoració molt
positiva.
Seguidament es parla sobre el Camí de les Esteles, on l’Alcalde comenta als membres
del Consell que s’ha de decidir si s’accepta el canvi de traçat, i a partir d’aquí negociar
amb el propietari dels terrenys afectats per tal de poder fer l’actuació i assolir-ne les
despeses. Hi ha un projecte on es tractaria de realitzar una actuació integral i el
regidor de Projectes i Obres Públiques, Frederic Prats, mostra el plànol que ha
realitzat el propietari a instàncies de l’àrea d’Urbanisme.
En aquest sentit, el Consell i l’Ajuntament estan d’acord en el canvi de traçat i iniciar
les negociacions amb la propietat. Així es decideix que els serveis tècnics en facin el
replanteig i realitzin el seguiment de l’obra. Des del Consell demanen poder comptar
amb una còpia del projecte i que, en el moment d’iniciar tots aquests passos s’avisi a
l’associació i al president del Consell per tal de poder-ne anar fent un seguiment
acurat.
Un altre tema llargament reivindicat és el de construcció d’una rotonda a la carretera
per tal d’evitar la problemàtica de seguretat per tal d’accedir al nucli. L’Alcalde explica
les converses mantingudes amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i es mostra la resposta que va rebre l’Ajuntament
des dels Serveis Territorials d’Urbanisme on s’esmenta que s’està redactant el projecte
però que no hi ha una data concreta (a hores d’ara) d’execució.
Tot i això, Juli Fernández, esmenta que va exposar al Conseller que no cal desdoblar
aquesta carretera, no només per l’impacte ambiental sinó també per disponibilitat

econòmica. Per tant, realitzar la rotonda seria una solució i es resoldria el problema de
seguretat en el trànsit.
Tot i que els membres del Consell ho valoren positivament, esmenten que cal
insistència per tal d’acabar aconseguint-ho.
El regidor de relacions ciutadanes, Josep Gabarró, els hi llegeix la documentació que
va arribar des dels Serveis Territorials sobre el giratori després de la demanda que va
sortir de la Junta de Govern, on queda clar que “no es pot establir un calendari”.
Seguidament s’entrega una còpia d’aquesta resposta al Consell.
Relacionat amb temes que afecten al trànsit, el senyor Josep Sabrià esmenta que cal
buscar una solució per millorar la mobilitat a través del semàfor de la Barceloneta,
sobretot durant la temporada d’estiu. Comenten que durant algunes hores de forta
afluència de vehicles s’acumula molta cua i retencions. L’alcalde els hi proposa que
sigui a demanda i que es col·loqui un botó que permet travessar al vianant i que queda
obert al trànsit mentre no hi ha ningú que vulgui creuar.
Sobre el tema de les obres del cementiri l’alcalde esmenta que el projecte es troba
dins el Pla d’Obres i Serveis però que la Generalitat encara no l’ha autoritzat, malgrat
segurament es farà abans de l’any 2016. Des del Consell esmenten que ells tenien un
projecte, el qual no era tant ambiciós, més tou i disposa d’un pressupost menor. Tot i
això, prefereixen veure el projecte que ha realitzat l’àrea d’urbanisme, i en tot cas,
poder-hi fer aportacions. Els regidors de l’ajuntament diuen que es vol fer amb el
màxim consens dels veïns i per tant se’ls farà arribar la documentació per tal de
treballar-ho conjuntament i recuperar l’idea donada per l’Associació de Veïns fa una
anys i que simplificava el projecte.
L’Alcalde, informa sobre un tema que té el Síndic sobre la taula i que té a veure amb
un expedient urbanístic d’un veí del nucli i que és un tema demanat en més d’una
ocasió des del Consell. Es tracta sobre una activitat agrària lligada a la interpretació de
la normativa en l’afectació de construccions i urbanitzacions. L’Alcalde comenta que es
treballa perquè el nou POUM ho contempli i permeti limitar i garantir la incorporació
d’elements restrictius amb l’objectiu d’evitar conflictes com aquest.
Seguidament, el regidor Josep Gabarró, explica als membres del Consell que ja està
solucionat el tema del wifi i els hi mostra la contrasenya per tal que ja ho pugin utilitzar.
Paral·lelament, els hi mostra la retolació que anirà al vidre de l’entrada. Es proposa un
canvi, que, a la part de baix, enlloc d’”Ajuntament de Palafrugell” digui “Llofriu”. El
Consell i l’Ajuntament, decideixen, conjuntament acceptar aquest canvi.
Pel que fa referència a la neteja de les escoles, els membres del Consell demanen que
si l’empresa concessionària fa els vidres, 1 lavabo i la seu de RETECORCK; si seria
possible que també fes les sales i això no anés a càrrec de l’associació.
Sobre l’enllumenat, esmenten que hi han tèrmics que regulen els punts de llum de la
planta baixa del Centre Cultural Bassa Rocas que no funcionen. En aquest sentit, el
centre cultural no disposa d’interruptors i aquest fet provoca que les llums sempre
s’hagin d’obrir mitjançant el quadre de llums. En aquest mateix sentit, reclamen que
pels esdeveniments com la Festa de la Pela, la Festa Major o el Pessebre Vivent no
s’hagi de dependre d’un grup electrogen i es reforci la línia.

Pel que fa referència a aquest tipus d’esdeveniments, l’alcalde, Juli Fernández,
comenta que s’està treballant en la redacció d’un conveni amb un veí per a la
construcció d’un aparcament. En principi, abans del mes de juny, que és quan es
desenvolupa la Festa de la Pela del Suro, estigui fet i això serveixi com espai
dissuasori de la cara l’aglomeració de vehicles.
Arribat aquest punt, els membres del Consell exposen tot un seguit de temes que
traslladen a l’Ajuntament, els quals són els següents:
Camí de Can Verges (de la Fanga en endevant) si s’hi pot fer una actuació, ja
que hi ha una necessitat urgent.
Voral més avall del cementiri, a 50 metres del passallís, cal desembossar el tub
perquè quan plou hi ha problemes.
Mirar de comptar, un cop al mes, d’una deixalleria mòbil al nucli.
Camí de Molló, les senyals de trànsit estan en mal estat (caigudes) i algunes
s’haurien de canviar.
A la zona de darrera de l’empresa Vins i Licors Grau mirar de col·locar-hi
contenidors d’escombraries, on en tot cas, col·locar-ne més al costat dels que
disposa l’empresa, per tal que els veïns de la zona hi pugin accedir.
Mirar d’arreglar el rellotge de sol de l’església.
El taulat de la marquesina de la parada de bus està caiguda.
Preguntar a Dipsalut (i Diputació de Girona) si es pot comptar amb un
desfibrilador.
A les 8 i 10 del vespre finalitza la reunió.

