ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 4 DE MAIG DE 2017
A les 8 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
Vocals per part del Consell:
Sr. JAUME ALSINA
Sr. JOSEP ESTANYOL
Sr. JOSEP SABRIÀ
Sr. JOAN MATAMALA
Sra. FINA MARÍ
Tècnics de l’ajuntament:
Sra. ÚRSULA DORADO (Pla de Barris)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)

Sra. LAURA PRAT
Ordre del dia:
1.-) Camins i Vials
2.-) Local
3.-) Policia local i Mobilitat
4.-) Altres temes
5.-) Noves peticions
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 incloure-ho dins l’estructura
del Pla de Barris per tal de comptar amb un tècnic que es faci càrrec del seguiment.
amb les àrees municipals i millorar la comunicació entre Ajuntament, Consells de
Gestió i Associacions de Veïns dels diferents barris de Palafrugell.
1.-) Camins i vials
Es comenta que l’arranjament del camí de Roma ja ha finalitzat, des del Consell
exposen que hi havia una pilona que s’ha desmuntat i s’hauria de tornar a col·locar.
Referent a les obres de la rotonda s’han iniciat i la previsió, per part de la Generalitat,
es finalitzi el mes de juny.
Sobre l’actuació del camí de Can Garriga que els veïns exposen que baixa molta aigua
quan plou, els Serveis Tècnics s’ho van mirar i es requerirà el propietari de Can

Garriga que ho arregli donat que l’acord va ser que quan s’obrís el camí s’asfaltés i el
mantingués.
Des de l’Ajuntament s’exposa, en referència als camins, que les actuacions de
desbrossament de marges es realitzen com a mínim tres cop l’any i l’anivellació i
compactació ho realitzen quan hi ha requeriment, ja que es fa en funció de les
afectacions d’agents atmosfèrics. S’exposa que s’ha passat recentment la moto
anivelladora a dos camins que requerien arranjament.
El Passallís Riera de la Viola es realitzarà una memòria valorada per realitzar un
arranjament definitiu amb llosa armada de formigó. La previsió és intervenir aquest any
2017, tot i que no es pot fixar una data.
Referent al tancament del Molló, el propietari ha sol·licitat llicència per tancar la finca.
Ha estat analitzat pels Serveis Tècnics i es farà acta de replanteig. Hi ha acord dels
veïns i es tindran en compte les observacions del Consell.
Camí dels horts es sospitava que fos pel clavegueram però s’ha comprovat que està
en bones condicions. El problema d’esfondrament es degut a l’execució de l’obra. Està
previst apedaçar-lo i valorar una intervenció definitiva un cop es coneguin les causes.
2.-) Local
Hi havia la demanda de reparar l’aire condicionat del local, doncs durant l’hivern no
funcionava. Actualment ja funciona. S’està pendent que desde Retecork avisin a
l’empresa de manteniment perquè passin la bomba de calent a fred de cares a l’estiu.
3.-) Policia Local i Mobilitat
Situació de la senyalització del radar en el sentit La Bisbal – Palafrugell. S’ha resolt.
S’ha mogut la senyalització lluminosa. S’exposa des de l’Ajuntament que ha estat més
efectiu el radar que no el semàfor.
Des del Consell s’havia exposat que hi havia problemàtiques del carrer de sortida a la
carretera, ha estat resolt redirigint la càmera del radar per a què no enfoqui el carrer,
era només qüestió d’això.
4.-) Altres temes a tractar
Petició obertura d’una porta per petició d’un particular: vol obrir una porta des del pati
de casa seva a l’espai lliure públic de l’Ajuntament al costat de les Escola Velles,
tècnicament no hi ha cap problema. El particular es compromet a signar un document
conforme aquest accés no li atorgui cap dret de futur i que quan l’Ajuntament li demani
deixaria la situació en el seu estat original. Es mostra les fotografies als membres del
Consell que decideixen que és millor no donar-li permís, no ho veuen bé.
5.-) Temes nous
·

Demanen que es requereixi al Sr. Cruz que netegi el terreny que té a l’entrada
de Llofriu.

·
·
·

Ca la Sorda (Cecília) del camí de la Roma hi ha moltes rates i serps, degut que
està molt brut. Es demana que es requereixi a la seva propietat la neteja.
Des del Consell exposen que la baixada i la pujada de la Riera - Can Vergés es
pogués fer un passadís i arreglar-lo, ja que està malament.
Des del Consell demanen l’arranjament del Camí del Pirinexus ja que està en
mal estat.

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

