ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 19 DE MAIG DE 2016
A les 2/4 de 9 del vespre s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de
Llofriu.

ASSISTENTS:
Vocals per part de l’ajuntament:
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sra. MARTA BASERBA
Sr. LLUÍS ROS
Sr. LLUÍS PUJOL
Vocals per part del Consell:
Sr. JAUME ALSINA
Sr. JOSEP ESTANYOL
Sr. JOAN MATAMALA
Sra. FINA MARÍ
Tècnics de l’ajuntament:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. SANTI RUEDA (Mobilitat i Via Pública)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia:
1.-) Semàfor
2.-) Rotonda
3.-) Camins i vials
4.-) Festes
5.-) Molèsties gossos
6.-) Altres
1.-) Semàfor
S’inicia la sessió a 2/4 de 9 del vespre amb l’explicació per part de l’alcalde, Juli
Fernández, sobre el canvi que suposa el nou semàfor i l’eliminació del sistema de foto
- vermell que s’havia utilitzat anteriorment. Tot i això, comenta que el 40% dels
vehicles que hi circulen ho segueixen fent a una velocitat superior a la permesa. A
nivell tècnic, des de l’àrea de Mobilitat i Via Pública, es comenta als membres del
Consell que la instal·lació d’un semàfor a la carretera C-66 al seu pas pel nucli de
Llofriu ve donada per la necessitat de garantir l’accés dels veïns per aquesta via amb
seguretat i comoditat.

D’altra banda es considera necessari garantir el respecte del límit de la velocitat a
50km/h. Per tal de facilitar l’accés dels veïns, aconseguir que la velocitat sigui
l’adequada i reduir les retencions, es portaran a terme aquestes mesures:
·

Instal·lació d’un semàfor que regularà la velocitat excessiva en els carrers de
Les Planes i Camí dels Horts amb la cruïlla amb la carretera C-66
· Instal·lació de dos radars fixes
· Mantenir un semàfor de vianants a demanda.
Des de l’àrea, el regidor Lluís Pujol, explica que aquesta nova situació obliga a fer uns
canvis en alguns carrers del nucli, i que s’ha fet una ordenació que provoqui els menys
problemes als veïns. El carrer de Baix és que queda més afectat perquè canvia de
direcció.
L’alcalde demana als membres del Consell de Gestió que si veuen algun problema o si
consideren que es pot millorar algun element, que ho comentin. I d’altra banda, des de
l’àrea es convocarà una reunió per tal d’explicar-ho a tothom del nucli de Llofriu.
2.-) Rotonda
Sobre la rotonda que ha de permetre l’accés al nucli, l’alcalde explica que ja surt a
licitació i les previsions apunten a que les obres podrien començar durant la primera
setmana del mes de juny. En aquest sentit, l’alcalde exposa que s’haurà de tenir
paciència perquè això comportarà que bona part de l’estiu la carretera estarà en obres.
Des de l’ajuntament s’explica que es prefereix que les tasques afectin a la temporada
turística enlloc de demanar a la Generalitat que ho retardi fins a la tardor. Per tant,
s’esmenta que durant el mes de juliol la construcció de la rotonda pot provocar
retencions i algunes molèsties. Els membres del Consell consideren que és urgent la
construcció d’aquesta rotonda, i per tant, accepten que durant l’estiu hi hagin obres.
Els membres del Consell l’únic dubte és com es podrà accedir a les marquesines on hi
ha la parada del bus. Pregunten si es té en compte que hi hagin passos de vianants
per tal de poder travessar la carretera i arribar a la parada del bus.
3.-) Camins i vials
Sobre camins i vials, el regidor Lluís Ros, comenta els següents temes:
C-31: sobre el camí que va de la C-31 al Mas Prats, el regidor esmenta que es farà el
manteniment tal i com es fa en els camins inventariats que es netegen de forma
regular. Tot i això, esmenta que el camí paral·lel que va de la C-31 al Mas per dins la
tanca que es va instal·lar quan es va construir la carretera no es pot fer, ja que
l’ajuntament no hi pot accedir.
Asfaltat camí de la Viola: En la darrera reunió, regidor va explicar la possibilitat de fer
una actuació de compactació que permetria comptar amb un bon accés pels veïns,
malgrat no s’asfalti en camí. Tot i això, aquests nous sistemes s’estan estudiant
perquè cal mirar si aquesta nova tècnica funciona o no. En tot cas, s’esmenta que la
intenció és fer-hi una actuació i que aquesta sigui el més efectiva possible.
Barana camí de Roma: Sobre la instal·lació d’una barana a l’inici del camí de Roma,
finalment es decideix la instal·lació d’unes pilones de plàstic, les quals permeten una

fàcil col·locació i es descarta una barana de fusta per la dificultat tècnica que suposa.
Tot i això, els veïns no ho veuen bé a nivell estètic, malgrat que consideren necessari
fer-hi alguna cosa per millorar la seguretat.
Bústia carrer dels Horts: El regidor Lluís Ros esmenta que aquesta no és una prioritat
per a l’àrea de serveis, i que es farà quan es pugui programar. Tot i això, queda clar
que si el veí afectat demana una llicència per arreglar la paret, l’actuació es faria
immediatament per tal de no dificultat les tasques del propietari.
Estat del paviment camí dels horts: s’ha de valorar el grau de degradació i s’ha de fer
passant una càmera. Es comenta des dels serveis tècnics que quan es disposi del
servei per poder mirar-ho i valorar-ho es farà.
Des de l’àrea d’urbanisme també s’informa als membres del Consell de Gestió i
Participació del canvi de traçat del camí de Can Catalanet, que només afecta a un veí,
però que cal que es valori des del Consell per si hi veuen algun incovenient.
4.-) Festes
Sobre el quadre elèctric, es comenta que el regidor Xavier Rangel es posarà en
contacte amb els membres del Consell per tal de trobar una solució, sobretot per quan
hi ha alguna activitat com pot ser el Pessebre Vivent.
D’altra banda, sobre l’espai del magatzem que hi ha a la pista i el seu deteriorament, el
regidor Lluís Ros esmenta que es mirarà de fer una actuació al sostre, que permeti
que circuli el aire i que no es deteriori l’espai. Sobre les parets laterals, finalment
s’arriba a la conclusió que si hi ha una solució al sostre, potser no caldrà fer cap més
acció. Per tant, qualsevol altre pas es valoraria després de fer l’actuació que proposa
el regidor.
5.-) Molèsties gossos
Sobre les molèsties ocasionades per un veí que tenia gossos es decideix tancar el
tema ja que no s’ha tornat a produir cap episodi de queixes. El regidor Lluís Ros
comenta que el propietari va manifestar que actualment només té un gos i que aquest
no provoca cap molèstia de soroll.
Tot i això, es decideix que si a l’estiu tornen a produir-se problemàtiques, es tornarà a
parlar del tema per tal de trobar alguna solució.
6.-) Altres
Es demana que el passallís del camí de la Viola; venint de Palafrugell cap a Llofriu,
després de Can Grau, està molt deteriorat i queda descalçat. Demanen que es faci
una actuació amb formigó, no amb sorra, ja que quan plou torna a quedar igual i es
troba en mal estat.
Cal Avellí – Els membres del Consell demanen si l’ajuntament podria parlar amb els
propietaris del descampat que hi ha davant del Mas perquè en ocasions està molt
deixat i seria un bon espai per a fer-hi una zona de picnic si estigués en bones

condicions. Fins i tot, demanen si es podrien instal·lar unes taules i bancs i convertirho en una zona d’oci.
Font a la Barceloneta – Des del Consell tornen a comentar que hi ha veïns i usuaris de
bicicletes que demanen la instal·lació d’una font d’aigua a la barceloneta.
Sol·liciten que es netegin els tubs d’aigua que hi ha a cada costat de calçada del
cementiri perquè està molt brut i deixat.
A 2/4 de 10 de la nit finalitza la reunió.

