ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2017
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
Vocals per part del Consell:
Sr. JAUME ALSINA
Sr. JOSEP ESTANYOL
Sr. JOSEP SABRIÀ
Sra. FINA MARÍ
Tècnics de l’ajuntament:
Sra. URSULA DORADO (Pla de Barris)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia:
1.-) Camins i vials
2.-) Conveni
3.-) Semàfor
4.-) Rotonda
5.-) Temes nous
S’inicia la reunió amb l’explicació de l’alcalde sobre la nova manera de treballar. Es
comenta que tot el que es trasllada des del Consell costa que tingui un retorn i això, en
determinats moments causa certa frustració. L’objectiu és mantenir l’estructura del Pla
de Barris per tal de comptar amb un responsable que es faci càrrec del seguiment.
Això permetrà comptar amb un suport dins les àrees i millorar la comunicació entre
Ajuntament i Consells de Gestió.
1.-) Camins i vials
Sobre l’actuació que es farà al camí de Roma s’iniciarà el proper dia 20 de febrer, que
permetrà treballar en la millora d’aquest camí a través de la proposta de realitzar un
compactat especial que es farà per primera vegada en un camí “semi-urbà” per tal de
donar-hi una millor condició. L’alcalde explica com serà l’actuació i també esmenta que
serà el temps qui dirà si el nou funcionament és correcte. D’aquí un temps es farà una
valoració i es mirarà si es pot aplicar en altres camis del nucli.
Des del Consell pregunten si amb aquesta nova fórmula es podrà fer manteniment i
des de l’ajuntament es va esmentar que si es poden fer arranjaments puntuals si es
dóna el cas.

L’alcalde esmenta que pot ser una bona eina per tal d’evitar d’omplir d’asfalt i formigó
determinats camins.
2.-) Conveni
Sobre el conveni, des de l’ajuntament s’explica que s’ha pogut realitzar una millora de
1.600 euros de més respecte l’any passat, fet que ha de servir per poder donar suport
a l’organització del Pessebre Vivent i alguna activitat més de l’Associació.
Des del Consell esmenten que els membres de l’Associació van ser presents a la
reunió convocada des de l’àrea de Joventut i que creuen que ja es podria signar el
conveni amb l’ajuntament entre els mesos de març i abril. L’objectiu de l’ajuntament és
tenir tots els convenis signats el més aviat possible amb les entitats veïnals del
municipi.
3.-) Semàfor
Des de l’associació es queixen de la senyalització d’un costat, el que suposa l’entrada
al nucli des de La Bisbal, ja que és menys impactant que la de l’altre costat i pot
provocar que la gent ho tingui prou visibilitat abans d’arribar al radar.
Des de l’ajuntament es comenta que ja s’hi està treballant per buscar una solució, el
problema és que ha d’estar aprovat per carreteres i servei català de trànsit. Per tant,
es traslladaran les possibilitat que han pensat el departament de Mobilitat de
l’ajuntament per tal que des dels altres estaments es pugi dur a terme.
D’altra banda, des del Consell comenten que la solució actual és bona, tot i que han
detectat alguna problemàtica en la sortida a la carretera des d’algun carrer. Per tant,
ho voldrien traslladar al departament de Mobilitat.
S’acorda que el regidor i agents de l’àrea ho aniran a mirar per tal d’arribar a un acord i
fer les accions necessàries per aconseguir acabar amb les problemàtiques que afecten
a determinats veïns.
4.-) Rotonda
L’alcalde explica les darreres converses amb carreteres de la Generalitat. En principi a
finals del mes de febrer s’estarà en disposició de començar el replanteig i l’inici de les
obres. El termini d’execució és de 3 mesos.
Des del Consell esperen que no s’allargui pensant amb l’arribada de la Setmana
Santa, ja que en el seu moment semblava un imminent i no es va fer. Esperen que
puguin iniciar-se el més aviat possible.
5.-) Temes nous
·

Benzinera: Els membres del Consell pregunten pel projecte de la Benzinera i
des de l’ajuntament es respon que finalment no es farà perquè s’han
desestimat totes les propostes presentades des de l’empresa.

·
·

·
·
·

Aire condicionat escoles: El Consell es queixa que no ha funcionat en tot
l’hivern i que cal una reparació urgent.
Tancament al Mulló: Des del Consell demanen que si arriba una sol·licitud de
tancament d’un camp a la zona del Mulló, demanen que es faci complir de
forma rígida la normativa actual. A més, assenyalen que es doni el permís
condicionat a que tregui els arbres que es van plantar per fora la tanca.
Esmenten que si el privat vol plantar arbrat, ho ha de fer dins l’interior de la
seva pròpia finca, no en un camí de caràcter públic.
Passallís a la riera de la Viola: Demanen que s’arregli d’una forma definitiva.
Les actuacions que s’han fet fins a la data no han estat suficients perquè
segueix igual.
Llista de repàs de camins: Es decideix que, des de l’ajuntament, es farà
arribar un llistat amb tota la previsió d’arranjaments de camins que hi ha previst
de cara als propers mesos.
Camí de la Garriga: Es decideix que els serveis tècnics un dia ho aniran a
mirar amb membres del Consell perquè hi baixa molta aigua quan plou.

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

