ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 7 D’OCTUBRE 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. Albert Gómez
Sr. Josep Gabarró
Sr. Xavier Rangel
Vocals per part del Consell:
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Jaume Alsina Mercader
Sr. Josep Estanyol

*Abans d’iniciar-se la reunió, el membre del Consell, sr. Josep Sabrià, fa entrega de
dues propostes de projecte que han realitzat sobre la reforma de l’entrada del
Cementiri els arquitectes Maria Sabrià Mató i Albert López Alvarez. Els projectes se
cedeixen de forma totalment gratuïta per tal que el puguin aprofitar els serveis tècnics
de l’ajuntament.
S’inicia la sessió parlant del projecte del cementiri, l’alcalde, Juli Fernández, comenta
als membres del Consell de Gestió i Participació que finalment s’optarà per tal 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 l’estiu.
L’alcalde comenta que pel que fa al Pla Únic d’Obres i Serveis, tot i que estava
demanada l’assignació del cementiri, no l’han donada i ara és el moment per si s’ha de
dotar “a part” dins el pressupost 2015, i concretar definitivament la proposta
constructiva. També es valora positivament el fet que el Consell hagi entregat el
projecte i es traslladarà als serveis tècnics municipals.
D’altra banda, l’alcalde esmenta alguns temes que havien quedat pendents de les
reunions anteriors.
Pel que fa referència al camí de les Esteles, aquest projecte segueix el seu tràmit
formal fins a iniciar les obres (ara li cal tot el referent a la cessió del camí públic i la
seva inscripció al registre i la seva tramitació formal).
Sobre el tema de la “rotonda C-66”, s’ha de fer-hi el seguiment més acurat per tal de
que si cal fer obres, s’han d’iniciar els procediments ara per incloure-la al pressupost-

15 de la Generalitat. L’alcalde comenta als membres del Consell que ell porta el tema
personalment amb les converses amb el Conseller i que espera que es pugi resoldre
aviat. Aquest és un tema llargament reivindicat per part del Consell i l’associació, el
qual es considera com un dels prioritats pel nucli.
Sobre els canvis realitzats pel que fa referència a la neteja del Centre Cultural Bassa
Rocas es fa una valoració positiva sobre el reforç. El Consell comenta si seria possible
col·locar al lavabo un dispensador de paper per eixugar-se les mans.
Dins la revisió de diversos temes també s’esmenta l’actuació que s’ha realitzat al
carrer Malló, els camins que s’han arreglat, la substitució de noves llumeneres per
estalvi energètic pel que fa referència a l’enllumenat públic, les marquesines de la
parada de bus que estaven malmeses i els convenis que s’han de signar amb
l’associació, els quals només queda pendent la pròpia signatura.
Arribat a aquest punt, l’alcalde exposa que enguany el tema de taxes i impostos es
congelarà, tal i com s’havia fet l’any passat i, al mateix temps, els hi comenta que
exposin quines actuacions o inversions consideren necessaris per tal d’incloure-ho al
pressupost del 2015.
Des del Consell comenten que hi ha determinats camins, molt malmesos, que serien
prioritaris per tal de millorar el nucli. En aquest sentit asseguren que és prioritari
arreglar el que va de Can Nicolau a el molí d’en Coll i el passallís de la Viola, que
necessitarien arreglar-se amb certa urgència.
En aquest sentit, l’alcalde i el regidor de serveis, parlen de recuperar una partida que
hi havia l’any 2010, que era específica per arranjar camins, per tal millorar diversos
camins.
El Consell comenta al govern que a nivell d’inversions per l’any vinent els temes més
prioritaris seria el projecte del cementiri, la rotonda a la carretera i la partida per
millorar els camins.
D’altra banda, des del Consell esmenten que cal una actuació immediata al camí de
Can Genoher i que al camí de Roma ja es va treballar bé, però que amb les últimes
pluges fortes podria tornar a provocar problemes.
Des del Consell, el Sr. Josep Sabrià exposa que aquest estiu ha tornat a sorgir la
problemàtica del semàfor, les cues i la circulació. També esmenten que s’ha entrat a
l’ajuntament una sol·licitud per buscar una solució i s’hi ha adjuntat unes 300
signatures. Des del Consell comenten que ells poden fer-hi aportacions per tal de
buscar solucions en el futur.
Des del Govern, el 1r tinent d’alcalde, Albert Gómez, esmenta que hi ha pendent una
reunió amb trànsit per tal d’afrontar el problema. Es decideix si la reunió es pot fer a
Llofriu i si alguna persona del Consell pot ser-hi present per expressar la seva opinió. I
que es traslladarà aquesta sol·licitud al regidor de mobilitat, Lluís Pujol.

Arribat aquest punt, els membres del Consell exposen tot un seguit de temes que
traslladen a l’Ajuntament, els quals són els següents:

Esglaó de davant de Can Bret cal rebaixar la rampa perquè provoca problemes
al cotxes que hi circulen perquè toquen a baix.
Demanen que la Policia Local senyalitzi el nou aparcament i estigui al damunt
dels vehicles que hi aparquen malament. Intentar fer una campanya
d’advertiment.
Volen saber, si des del Museu del Suro, les demostracions de pela del suro que
es fan als diversos nuclis, desdibuixen la Festa de la pela de Llofriu. I en tot
cas, com es podria fer per coordinar-ho.
El manteniment del camí de Molló, que s’allarga fins a Torrent, ja que hi ha un
tap per culpa de canyes caigudes, etc.... Tot i que entenen que és un tema que
afecta a un municipi veí.
Demanen de poder posar una estelada a dalt el Centre Cultural Bassa Rocas,
els es farien càrrec del màstil i la bandera.
El proper 26 de desembre es tornarà a organitzar el pessebre vinent. Demanen
una reunió prèvia per coordinar el funcionament i evitar les problemàtiques
d’altres anys.
Els veïns de la Viola demanen si es podria col·locar un contenidor prop de
l’alçada de l’empresa Vins i Licors Grau.

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

