ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 22 DE GENER DE 2016
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)
Sra. LIDIA GONZALEZ (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.
Ordre del dia:
1.-) Aparcament
2.-) Camins
3.-) Enllumenat
4.-) Festes
5.-) Mobilitat
6.-) Obres
7.-) Molèsties gossos
8.-) Escola viva
9.-) Altres

1.-) Aparcament
Sobre la petició que el Consell havia denunciat sobre que alguns vehicles
s’estacionaven damunt la ratlla groga del carrer Tramuntana, es comenta que s’ha
traslladat la problemàtica a la Policia Local amb l’objectiu de treballar-hi i trobar una
solució.
2.-) Neteja de camins
Sobre la neteja de camins el regidor Lluís Ros explica que hi ha un calendari que
s’està complint i que es realitzen neteges als diversos camins del nucli, els quals van
comença al mes de novembre. Els que queden pendents de fer s’aniran fent al llarg
del propers mesos, i esmenta que n’hi alguns que no s’han pogut fer com el que va al
Mas Prats o el camí de can Catalanet. Sobre el camí de Roma, el regidor esmenta que
allà on hi ha el trencament d’aigua es farà una valoració de cara a la primavera.
D’altra banda, es parla sobre asfaltar diversos camins rurals i des de l’ajuntament, el
regidor Lluís Ros esmenta que no es farà perquè la política del consistori no passa per
contemplar aquesta possibilitat. Tot i això, explica que es pot fer un tractament que
compacta la terra i evita la pols i altres problemàtiques. Malgrat aquesta idea, també
s’explica que seria una solució a llarg termini perquè es necessita un any per valorarne el seu funcionament.
En aquest sentit, l’alcalde expressa tot el que són camins rurals han de mantenir
l’actual fisonomia.
Des del Consell es demana que es valori un espai com el de la Viola perquè ja és
semiurbà degut les vivendes que es troben situades en aquell sector. Per tant, fan la
petició que es valori en diferent mesura segons cada camí, sobretot pel que fa als
accessos als habitatges.
L’alcalde, Juli Fernández, i el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, comenten que es
treballa per buscar una fórmula que sigui més econòmica i més efectiva per aquests
espais del nucli.
Sobre el tema de la barana a l’inici del camí de Roma, des del Consell s’insisteix en la
seva instal·lació. El regidor Lluís Ros considera que el desnivell permet fer-hi un mur
natural amb arbres i evitar la col·locació d’una barana. Des del Consell no ho valoren
positivament i consideren que és una mala solució, prefereixen una barana.
* Finalment, es decideix que no posaran els arbres, que es mirarà d’instal·lar una
barana però a l’espai que és propietat de l’ajuntament per tal de no entrar ni en
conflicte amb una altra administració ni amb el privat.

3.-) Enllumenat
El tema del carrer de les Garrigues ja està arreglat i ja funcionen bé les faroles i els
llums del cancell també estan arreglats des de fa uns dies.
4.-) Festes
Sobre les Festes que s’organitzen al nucli, es decideix que els serveis tècnics han de
mirar el quadre per tal mirar el tema d’amperatge i trobar una solució per tal de poderhi connectar un generador si cal.
D’altra banda, sobre l’espai anomenat com a “mamotreto” s’estan buscant solucions ja
que es va venir a mirar i es treballarà alguna fórmula per buscar un millor aïllament. La
idea que s’havia expressat en l’anterior reunió de fer una injecció d’espuma no es pot
aplicar, i per aquest motiu s’ha de buscar una nova proposta.
També s’entrega tota la documentació per tal d’accedir a la subvenció i el protocol que
regula les subvencions a les associacions. I Josep Sabrià, del Consell exposa que per
les activitats que es fan la subvenció és insuficient i mostra que el dèficit que té
l’associació és de 1.766,14 euros.
Es decideix que de cara a l’any vinent es faci una sol·licitud perquè es pugui
subvencionar una part del pressupost d’alguna activitat important com pot ser la del
Pessebre Vivent.
5.-) Mobilitat
Rotonda d’entrada:
Des de l’ajuntament s’aporta la documentació i es mostra la petició, amb data de 20 de
novembre, a través d’un acord de Junta de Govern demanant una resposta de la
Generalitat. En aquest sentit, l’alcalde expressa que no hi veu una solució a curt
termini i els hi proposa que es faci la màxima pressió veïnal perquè no està al
pressupost del Departament. El projecte té un preu superior als 500 mil euros i
l’ajuntament no ho pot assumir.
Finalment, es proposa demanar hora a la Generalitat per parlar amb el Conseller
directament i que algun veí i membre del Consell els puguin acompanyar.
6.-) Obres
Sobre les obres del cementiri s’esmenta que ja s’ha adjudicat l’obre a l’empresa
Construccions Puigdal S.L.
7.-) Molèsties gossos
Des de l’Ajuntament s’explica que ja es va fer una reunió amb els veïns afectats i
s’exposa que s’han escoltat a les dues parts. El regidor Lluís Ros proposa que es
busqui una data per fer una nova trobada i que també es compti amb algun membre
del Consell amb l’objectiu de rebaixar la tensió. Al mateix temps, la idea és trobar una
opció tècnica que permeti evitar que el tema es faci més gros i problemàtic. Des del

Consell ho veuen positiu i també esmenten que en el moment que només hi hagi un
gos s’acabarà el problema.
8.-) Escola viva
S’esmenta des del Consell que el tema ja està resolt perquè es va contestar que es
tracta d’un espai d’activitat cultural i que l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu, que
és qui gestiona l’espai, ha dit que no es pot realitzar aquesta activitat per diferents
motius, ja que és incompatible amb la resta d’activitats que es fan de forma regular.
Des de l’Ajuntament, on també s’havia fet arribar la proposta, l’Àrea d’Educació
considera que la gestió de l’espai està cedida a l’Associació i si tant el Consell de
Gestió i Participació i l’Associació han pres aquesta la decisió, li donaran validesa.
9.-) Altres
L’alcalde explica la problemàtica que s’ha generat amb el semàfor de la carretera i la
solució final que s’ha pres des del consistori.
Des del Consell fan l’observació que es mogui el semàfor de lloc i sigui “a demanda”,
que era la proposta inicial que havia sortit des de les reunions del Consell de Gestió i
Participació.
Des del Consell s’exposa que hi ha l’associació Llatina que ha demanat poder utilitzar
la pista per a la pràctica del Voleibol. Els membres del Consell ho veuen positiu mentre
deixin la pista en condicions i no impliqui cap problemàtica.
Queda pendent si es convenient pintar la pista o fer alguna petita obra per a la
instal·lació de la xarxa.

A 1/4 de 9 del vespre finalitza la reunió.

