ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2015
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. Albert Gómez
Sr. Josep Gabarró
Sr. Xavier Rangel
Sr. Frederic Prats
Sr. Lluís Pujol
Vocals per part del Consell:
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Jaume Alsina Mercader
Sr. Josep Estanyol

*Abans d’iniciar-se la reunió, el regidor Xavier Rangel fa entrega d’un plànol del nucli
als membres del Consell, el qual havien demanat. Es tracta d’un plànol de tot el terme
a escala perquè els membres de l’Associació i del Consell el pugin consultar.
S’inicia la sessió parlant de temes pendents, concretament s’inicia la sessió esmentant
el projecte del cementiri, l’alcalde, Juli Fernández, comenta als membres del Consell
de Gestió i Participació que finalment es va optar que es tregui del PUOSC d’aquest
any i es faci amb pressupost pel 2015 amb l’objectiu que l’obra es pugi programar de
cara abans de l’estiu.
D’altra banda, l’alcalde esmenta alguns temes que havien quedat pendents de les
reunions anteriors.
Sobre la rotonda d’entrada al nucli comenta el projecte i no garanteix que es pugin fer
les obres. Tot i això, esmenta que es podria arribar a fer alguna actuació provisional
mantenint les converses amb el Conseller de Territori, Santi Vila.
Des del Consell mantenen la seva posició, ja que ho consideren urgent degut a la
perillositat que representa, sobretot durant la temporada d’estiu, on el trànsit de
vehicles és molt alt.
En aquest sentit, l’alcalde proposa que es faci un acord de Junta de Govern per tal de
pressionar a la Conselleria i al Departament de Carreteres. Tot i això, explica als
membres del Consell que, malgrat el projecte està quasi acabat, no hi ha pressupost
per tal de poder executar-ho.

En un altre ordre de coses, sobre el Camí de les Esteles, els membres del Consell
esmenten que després de les obres hi ha queixes dels veïns sobre el traçat. Des del
Consell insisteixen que s’ha de mantenir el projecte tal i com està redactat, sense cap
canvi; volen que el propietari s’ajusti el màxim al projecte aprovat des del consistori.
Diuen que si no es fa així, s’entraran instàncies amb les queixes veïnals.
Des del l’ajuntament s’esmenta que l’asfaltat començarà la setmana vinent i que es
mirarà que les obres s’ajustin al màxim al projecte.
Sobre la neteja de les Escoles Velles, el regidor de Serveis Municipals, Xavier Rangel,
esmenta que finalment des de principi d’any ja està previst que es faci tal i com s’havia
demanat des del Consell.
El Regidor de la Policia Local, Lluís Pujol, explica l’actuació que s’ha fet des de la seva
àrea amb la instal·lació d’un radar per agafar dades sobre el pas dels vehicles, la
velocitat i fer una valoració sobre la circulació. Amb aquesta actuació i les dades es vol
parlar amb Carreteres per mirar de gestionar la via des de l’ajuntament. També es
parla d’instal·lar un pulsador a demanda i la instal·lació de semàfors intel·ligents per tal
de poder incorporar-se a la via.
El mateix regidor també esmenta que la setmana vinent hi haurà una reunió amb el
Departament i es mirarà de fer-se en el terme i, si és possible, poder convidar algun
membre del Consell.
Des del Consell també esmenten que actualment, mentre no hi ha una solució
definitiva, el temps del semàfor està en 3 segons i volen que s’allargui fins a 5 o 8
segons.
Després d’aquest punt es fa una valoració sobre el pessebre vivent, el qual, per ser la
segona edició es van vendre 850 entrades. A nivell d’infraestructura demanen que se
senyalitzi millor l’aparcament i comptar amb algun element lluminós, ja que quan es fa
fosc, l’entrada a la zona de parking. I en total, es va tenir un dèficit de 600 euros.
Des de l’ajuntament, el mateix alcalde, esmenta que subvencionarà aquesta quantitat
a l’associació.
Sobre l’arranjament de camins, el regidor de Serveis Municipals, Xavier Rangel,
informa als membres del Consell que les actuacions es van fent segons disponibilitat
dels equips. Malgrat això, sempre es va treballant i s’està al dia en la majoria de les
actuacions.
Arribat aquest punt, els membres del Consell aporten nous temes, que són els
següents:
Festa de la Pela – des del Consell es demana que cara a la nova edició de la
Festa de la Pela del Suro, l’IPEP busqui i hi aporti paradistes; i paral·lelament
una reunió conjunta (el més aviat possible) amb els regidors Xavier Rocas,
Albert Gómez i el mateix Alcalde per començar a parlar de l’organització de la
Festa.
Deixalleria Mòbil – Des del Consell demanen que es faci més difusió i es doni
més informació. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Xavier Rangel,
esmenta que de les 3 o 4 vegades que s’ha instal·lat, han augmentat les
aportacions, fet que mostra que la gent ho sabia i s’hi ha acostat. Tot i això,
esmenta que es mirarà de fer un mailing més extens i més difusió.

Contenidor a la Viola – Demanen que es col·loquin contenidor a la zona de la
Viola, a l’alçada de Can Grau. En aquest sentit, el regidor de Serveis
Municipals, Xavier Rangel, contesta que aquesta instal·lació ja està prevista.
Finalment, demanen que s’arregli, el més aviat possible, el camí de la Viola i que es
tornin a mirar els sifons del Centre Cultural, amb l’objectiu d’intentar evitar les males
olors.

A 2/4 de 9 del vespre finalitza la reunió.

