ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 4 D’OCTUBRE 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. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sra. MARTA BASERBA
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Vocals per part del Consell:
Sr. JAUME ALSINA
Sr. JOSEP ESTANYOL
Sr. JOAN MATAMALA
Sr. JOSEP SABRÀ
Sra. FINA MARÍ
Tècnics de l’ajuntament:
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia:
1.-) Camins i vials
2.-) Festes
3.-) Rotonda
4.-) Semàfor
1.-) Camins i vials
S’inicia la sessió amb l’explicació del regidor Lluís Ros sobre els diversos camins. Des
del Consell mantenen la seva posició que en aquells espais on hi ha habitatges
s’asfalti el camí perquè el consideren “semi –urbà”. El regidor comenta que des de
l’ajuntament s’estudia la possibilitat, que ja s’havia explicar en més d’una ocasió,
d’instal·lar un tipus de comptat que ofereix uns excel·lents resultats. En aquest sentit
s’aporten fotografies per que tal que la gent del Consell pugi veure-ho i valorar-ho. Al
mateix temps, es comenta que això té un cost econòmic elevat, però que ofereix un
bon resultat i donaria una bona imatge sense necessitat de convertir-ho en un camí
asfaltat. L’alcalde, Juli Fernández, proposa que s’accepti fer una prova i que des dels
serveis tècnics es prefereix intentar-ho, donar una bona imatge com per a un camí
rural i evitar fer un manteniment del ferm després d’asfaltar-ho.

Finalment, es decideix que la prioritat a l’hora de fer aquesta prova sigui que es faci al
camí de Roma.
Es torna a parlar de la necessitat de fer un passallís al camí de la Viola. Des del
Consell, el sr. Josep Sabrià comenta que s’hauria d’arreglar fins al pou de l’aigua
perquè es troba en molt mal estat. A més a més, destaca que forma part de la ruta del
Pirinexus i que aquesta situació no dóna una bona imatge de cares a fora el municipi
amb la gran quantitat de gent que l’utilitza.
Finalment, es decideix que les necessitat prioritàries pel Consell a nivell d’inversions
en camins, serien les actuacions que s’haurien de destinar al camí de Roma i camí
dels Horts.
2.-) Festes
Sobre el Pessebre Vivent, des de l’associació consideren que l’aportació que es va fer
des del consistori va ser insuficient. Es va demanar una subvenció per tal d’arribar al
dèficit que va tenir l’associació en l’organització i es mostren sorpresos perquè no
arriba ni a una quart part del que necessitaven.
En aquest sentit, l’alcalde, Juli Fernández, els hi proposa revisar el conveni de cara al
proper any i augmentar la partida econòmica. Explica que, actualment, no hi ha espai
per a les despeses extraordinàries i que la nova legislació no permet fer front a aquest
tipus de situacions. Els hi comenta que s’ha de sortir amb partides concretes i evitar
imprevistos.
S’acorda que l’Associació mirarà d’ajustar-se als número i parlar de quines necessitats
hi ha per poder cobrir les despeses a través del conveni que se signa cada any entre
entitat i ajuntament.
Seguint sobre l’organització del Pessebre Vivent, des del Consell demanen poder
comptar amb el suport de l’àrea de cultura, tal i com l’any passat, i també del suport de
la Policia Local, sobretot a l’hora de regular el trànsit en l’entrada i sortida del nucli.
El Consell també demana que al mig de la pista o en algun espai representatiu es
pugui “vestir” amb il·luminació nadalenca el nucli d’una manera més vistosa. Ells
havien pensat en un arbre de Nadal o quelcom semblant.
3.-) Rotonda
L’alcalde explica que l’obra ja està adjudicada i ja se sap quina empresa ho portarà
terme. Les obres s’iniciaran la primera setmana del mes de desembre.
El Consell proposa que es contempli la possibilitat d’instal·lar un semàfor per evitar
possibles problemàtiques.

4.-) Semàfor
L’alcalde aporta totes les dades per tal de mostrar al Consell com funciona actualment.
Des del Consell valoren molt positivament el funcionament actual, sobretot per la gent
del nucli, la gent que utilitza l’entrada i sortida de Llofriu a diari.
L’alcalde aporta les dades del mes de setembre on les infraccions han baixat de forma
considerable, des de les 511 de la primera setmana a les 112 de la última setmana de
mes. Esmenta que un cop es consolidi, la mitjana estaria situada entre les 50/60
multes setmanals.
Tot i això, demanen que es traslladi a l’àrea de mobilitat la possibilitat de treure el
senyal de prohibit del camí dels horts. Volen que només de la C-66 a l camí sigui de
doble direcció per tal d’evitar alguns problemes que hi ha ara i millorar la circulació en
aquell espai.

A 2/4 de 9 de la nit finalitza la reunió.

