ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2015
A les 7 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

ASSISTENTS:
Vocals per part de l’ajuntament:
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sra. MARTA BASERBA
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Vocals per part del Consell:
Sr. JOSEP SABRIÀ
Sr. JAUME ALSINA
Sr. JOSEP ESTANYOL
Sr. JOAN MATAMALA
Sra. FINA MARÍ
Tècnics de l’ajuntament:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS Mir (Secretari)

S’inicia la sessió amb la presentació del primer tinent d’alcalde, Albert Gómez,
realitzant una explicació sobre el funcionament del Gabinet de Relacions Ciutadanes.
Comenta que a totes les reunions sempre es comptarà amb la presència de l’alcalde o
el primer tinent d’alcalde i els regidors delegats Vanesa Palacios (relacions
ciutadanes), Marta Baserba (joventut) i Lluís Ros (urbanisme). S’expressa la disposició
des de l’ajuntament per guanyar en efectivitat i eficiència per tal de donar resposta a
les demandes del Consell. També s’explica que la informació serà transparent
mitjançant el web municipal, on es penjaran les actes i la documentació i també es
posarà a la seva disposició el correu relacions.ciutadanes@palafrugell.cat que ha de
permetre una millor relació entre el consistori i el Consell.
1.-) Aparcament
a.-) El Consell demana qui ha proposat la instal·lació de les senyals de prohibit aparcar
al carrer de Les Planes.
El regidor Lluís Ros expressa que ha estat una decisió de la Policia Local vista la
necessitat. Es tracta d’un carrer de dos sentits de circulació i era una actuació
necessària respecte al trànsit.
Des del Consell expressen que abans de realitzar accions d’aquest tipus es consulti i
ho veuen com un caprici d’un veí que, sense fer la demanda a l’Associació o al
Consell, ha tingut una ràpida resposta.

Des del Consell no volen que es treguin les senyals, sinó que fan un prec respecte a
que el seu punt de vista és que s’ha volgut quedar bé amb un veí concret i, al mateix
temps, que les actuacions de les àrees de l’ajuntament es traslladin al consell per tal
que en tingui coneixement.
En el mateix sentit posen d’exemple la rampa del camí dels Plans, una acció que havia
estat llargament reivindicada des del Consell i que al final, s’ha fet, però després de la
demanda d’un veí de la zona.
El primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, expressa que aquest és el fòrum adequat per
portar elements d’aquestes característiques a la reunió i que hauria de ser així.
* De forma resumida: es queixen que moltes vegades es fa més cas a un veí o un grup
de veïns enlloc de l’associació o el propi Consell. I també demanen que quan es faci
una actuació es pugui informar als membres del Consell abans i així en tingui la
màxima informació per tal de traslladar-la als associats o vilatants del nucli.
b.-) Denuncien que es continua aparcant al carrer Tramuntana, damunt la ratlla groga
Des del Consell demanen que es multin els vehicles que hi estacionen i esmenten que
n’hi ha un de concret aparcat de forma permanent quan està prohibit. Demanen que la
Policia Local actuï i tingui més presència en el nucli.
2.-) Neteja de camins
a.-) No s’ha netejat el camí de Roma i demanen que s’hauria de fer fins als Mas
Climent
Des de l’ajuntament, el regidor Lluís Ros, esmenta que s’han començat a netejar els
camins i s’ha començat pel camí de la Fanga fins a l’encreuament del camí de Roma.
El circuit s’ha iniciat i s’anirà desenvolupant segons el calendari previst de forma
cíclica.
Finalment, des del Consell també expressen que el camí que va des del cementiri fins
al terme està molt malmès i que no es fa mai.
b.-) Demanen netejar el camí que va de la C-31 al Mas Prats
En aquest sentit, des del Consell es comenta que no saben si la competència és de
carreteres o de l’ajuntament. Diuen que no es neteja perquè no se sap qui n’és el
responsable. Es decideix que es faci la consulta pertinent i després es busqui com
actuar-hi.
c.-) Netejar o fer netejar el camp del senyor Pere Cruz a la Ramal
El regidor comenta que s’hi està treballant amb la intenció d’establir un diàleg i no
s’hagi de fer subsidiàriament. Ja s’ha arribat a l’acord de la instal·lació d’una tanca i,
des de l’ajuntament, s’espera que es pugi avançar en la millora i neteja de l’espai.
* Finalment, també es decideix que el tema dels camins és un tema molt complex i que
potser, properament, s’hauria de fer una reunió monogràfica per tal de parlar de totes
les problemàtiques.
3.-) Enllumenat
a.-) Al carrer de Les Garrigues hi ha totes les faroles menys una
Des de l’ajuntament es respon que es mirarà i si cal canviar la farola es farà l’actuació.

b.-) Arreglar les llums del cancell
També es recull la proposta i es traslladarà a l’àrea de serveis per tal que es pugui
arreglar el més aviat possible.
4.-) Festes
a.-) Per la Festa Major preveure un quadre de llums amb més potència per tal de tenir
problemes amb els grups musicals que hi participen
Des del Consell exposen els problemes que es van produir en la última Festa Major
amb el concert que es va programar i reclamen que es pugui solucionar per tal que no
torni a passar. Des de l’àrea d’urbanisme, el regidor Lluís Ros esmenta que al quadre
no es pot donar més potència, tot i que es pot revisar el seu funcionament.
El propi Consell admet que no és un problema de potència sinó d’amperatge. Per tant,
es decideix que no s’augmentarà la potència però es mirarà d’adequar-ho perquè es
pugi utilitzar amb normalitat de cara a esdeveniments com el pessebre vivent o la festa
major.
b.-) Pessebre Vivent:
- Comprovar si els llums estan distribuïts per sectors per poder apagar o encendre
sectors durant la celebració del pessebre
Es parlarà amb l’empresa d’enllumenats perquè durant les properes setmanes s’ho
mirin i es pugi apagar i encendre les llums de l’enllumenat públic per sectors durant el
dia que es desenvolupa el pessebre vivent.
També es demana que es faci la petició als Mossos d’esquadra per tal que regulin el
trànsit a l’entrada del nucli, ja que hi ha molta afluència de gent.
- Quin compromís econòmic té l’Ajuntament?
Sobre el compromís econòmic, el consistori esmenta que es farà un esforç per
augmentar l’aportació que es va fer l’any passat, la qual va ser d’uns 300 euros
aproximadament. El Consell es compromet a fer un seguiment acurat de les despeses
i a presentar la documentació justificativa quan finalitzi l’activitat, així com presentar la
liquidació.
El regidor Albert Gómez també esmenta que, a nivell de difusió, també s’incorpori a la
promoció del “Nadal a Palafrugell”.
5.-) Obres
a.-) Com està la construcció de la rotonda d’entrada
Des de l’ajuntament s’informa que aquest tema l’ha portat directament l’alcalde i que hi
ha constància de que ja existeix el projecte. Ara s’està a l’espera de la licitació per tal
que es pugui tirar endavant, tot i això, el consistori es mostra preocupat per la manca
de recursos de la Generalitat a nivell econòmic i la manca d’un interlocutor clar en
aquests moments. Per tant, no es pot assegurar quan es pot iniciar l’obra. També es
descarta fer l’actuació des del propi ajuntament.
D’altra banda, s’acorda que si en el seu moment no es fa fer un acord de Junta de
Govern per pressionar a la Generalitat, aquest es produirà en les properes setmanes
per tal d’insistir en la necessitat, ja que unànimement tothom està d’acord en la
perillositat de l’entrada al nucli.

b.-) Insisteixen en la necessitat de posar una barana a l’inici del tram del camí de
Roma
S’acorda que és una problemàtica que caldria veure “in situ” per tal de trobar-hi una
solució. I es decideix que els membres del Consell quedaran un dia amb el regidor
Lluís Ros per anar a veure-ho. En tot cas, també proposen que es pogués fer una
actuació amb sauló compactat si no es vol posar la barana. Així, es farà una valoració
quan s’hagi realitzat la visita.
c.-) Hi ha diversos veïns que demanen que s’asfalti el camí de La Fanga. El Consell
proposa que es faci el de Can Grau per la Viola fins a Can Vergés que afecta a molts
més veïns
Sobre el fet d’asfaltar camins, el regidor Lluís Ros esmenta que actualment és prioritari
asfaltar altres carrers o espais del municipi que no pas fer-ho en camins que donen
accés a pocs habitatges, malgrat admet que els camins han d’estar assentats,
arreglats i transitables. També s’exposa que el cost de fer una acció d’aquestes
característiques té un elevat cost econòmic i que ara per ara no és una prioritat.
Tot i això, el regidor Albert Gómez diu que recull el prec i que es mirarà de valorar quin
és el cost de fer una actuació d’aquestes característiques per tal que ho consell en
tingui constància.
Des del Consell comenten que el camí de la Viola es pot considerar un “semi-urbà”
perquè hi ha una desena d’habitatges i també s’hi concentren diverses queixes
veïnals.
d.-) Cementiri
Sobre les obres al cementiri, el regidor Lluís Ros explica que en qüestió de 3 setmanes
està enllestit i es tirarà endavant. Està previst dins les actuacions del 2016.
Des del Consell demanen perquè no s’accepta el projecte que varen presentar, el qual
tenia un cost menys elevat. També demanen que el projecte es faci arribar als
membres del Consell i poder-lo debatre.
El consistori recull les dues propostes, respondre perquè no es va acceptar la proposta
del Consell i presentar el projecte al Consell per tal que el coneguin de primera mà.
6.-) Altres temes
a.-) Com està la reclamació que han fet uns veïns i també l’Associació respecte a les
molèsties d’un veí que té gossos a la zona de Roma
Des del Consell mostren la seva preocupació perquè ja es va fer una reunió amb la
Policia Local i el tema no s’ha arreglat, al contrari, durant els mesos d’estiu ha
augmentat les molèsties entre els veïns de la zona. Diuen que els veïns voldrien una
reunió amb l’alcalde i si no es soluciona es traslladarà el tema al Síndic de Greuges.
Tot i això, des de l’ajuntament, la regidora Marta Baserba esmenta que cada cop que
els gossos facin soroll a la nit s’informi immediatament a la Policia Local per tal que
aixequi acta i així es pugui fer alguna actuació.
Malgrat el que s’ha fet fins a la data, és complicat poder-hi actuar perquè és en una
propietat privada i només es produeix en moments determinats.
b.-) Revisar i instal·lar aïllant tèrmic al magatzem de la pista esportiva
Es proposa com a solució immediata la injecció d’espuma per tal que actuï com aïllant,
i també es farà una valoració per si cal fer-hi alguna altra actuació. Des del Consell
expressen que hi guarden begudes i altres elements per a les festes i que el tema de
les temperatures els preocupa.

c.-) Estudiar la possibilitat de col·laborar amb una Escola Viva, per tal que utilitzin
l’espai dels baixos del Centre Bassa-Rocas
Des del Consell no veuen clar com combinar aquesta activitat amb la resta de
propostes que hi ha al centre cultural, sobretot tenint en compte els espais que utilitzen
entitats com Retecorck o el Museu del Suro. Des de l’Ajuntament esmenten que es
parlarà amb l’àrea d’educació per veure quina resposta es pot donar, ja que tampoc es
veu massa clar com es pot establir una relació entre l’espai municipal i l’Escola Viva.
Es decideix que demanarà més informació i es traslladarà a l’àrea d’educació i al
regidor pertinent, Sr. Xavier Rocas.

A 3/4 de 9 del vespre finalitza la reunió.

