ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2017
A les 8 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Josep Piferrer
Vocals per part de l’ajuntament:
Sr. Lluís Ros
Sra. Marta Baserba
Vocals per part del Consell:
Sra. Fina Marí Roca
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Joan Matamala Gispert
Sr. Josep Estañol Vilahur
Sr. Jaume Alsina Mercader
Tècnic
Sr. Narcís Mir
Sra. Úrsula Dorado
Es comença la reunió parlant del camí de Can Garriga, el regidor Lluís Ros comenta
als membres del Consell que es requerirà al propietari del mas que ho arregli. Els
serveis tècnics de l’ajuntament s’ho van anar a mirar i el tema està pendent de poder
trobar la solució.
Des del Consell esmenten que després d’uns episodis de pluja intensa el mal estat del
camí va afectar a les cases properes i arrossega pedres i fang. També esmenten que
s’hi es pogués arreglar el rec, l’aigua es canalitzaria i s’acabaria amb el problema.
També des del Consell demanen si es pot saber si el propietari del mas va pagar la
fiança i si se sap si es complirà el requeriment.
Sobre la riera de la Viola, s’explica des de l’ajuntament que es realitzarà una memòria
valorada per realitzar un arranjament definitiu. Es té la intenció de fer-ne un de nou
(llosa armada de formigó). Però degut a altres urgències no s’ha pogut fer encara.
Des del Consell es queixen que ja és urgent perquè fa molt de temps que es troba en
aquesta situació i consideren que amb una petita actuació de la brigada municipal
estaria solucionat. I es demana una solució urgent perquè ara es troba en molt mal
estat i és perillós.
Pel que fa referència al camí dels Horts, des de la regidoria de serveis s’explica que en
el seu moment es va fer malament l’obra. Es sospita que podia haver estat per culpa

del clavegueram, però ara s’ha mirat i es troba en bon estat. Per tant el problema és
l’esfondrament degut a l’execució. Està previst apedaçar-ho i valorar la intervenció
definitiva un cop es coneguin les causes.
D’altra banda, pel que fa referència a Can Verges i el camí del Pirinexus, que és on hi
ha el bombeig d’aigua, són el mateix camí i des del Consell esmenten que és un espai
on hi ha cal una actuació degut al seu mal estat.
El regidor Lluís Ros esmenta que es parlarà amb la Diputació de Girona i la gestió de
Vies Verdes degut a que la ruta del Pirinexus pertany a la seva gestió.
Sobre el tema d’anar fent un calendari per arreglar camins, el regidor Lluís Ros
comenta que l’objectiu del Govern és anar fent un camí cada any, dins de cada
pressupost municipal. Al mateix temps, esmenta que la voluntat és no asfaltar els
camins de caire rural. En aquest sentit, es comenta que el camí de la Barceloneta al
cementiri podria ser el proper. I proposa al Consell que prioritzi quin vol fer de cares al
nou pressupost.
Sobre la neteja de finques, a la finca de Ca la Cecília ja es va netejar i pel que fa als
terrenys de l’entrada a Llofriu, van a nom d’una empresa a la que ja s’ha requerit
l’estassada oportuna. Tot i això, es comenta que es tracta d’un procés lent
administrativament parlant.
Pel que fa referència a l’aparcament a l’entrada de Llofriu, al costat del giratori,
l’alcalde, Josep Piferrer, exposa al Consell com es troba la situació. No hi ha cap
conveni signat amb la propietat. Tot i això, esmenta que es treballa des de l’àrea
d’urbanisme per tal que es treguin els new jersey col·locats, malgrat que entén que la
negociació és complicada, ja que és un espai privat. Tornar a poder accedir al
descampat i deixar-hi aparcar vehicles com abans, potser no podrà ser, malgrat s’hi
està negociant.
Proposta noves del Consell:
1.- Camí de Roma, més il·luminació
Des del Consell es demana que en la mesura del possible es pugui il·luminar un tall
del camí de Roma, ja que no hi ha cap farola. El regidor Lluís Ros comenta que no és
prioritari il·luminar els camins. Tot i això s’acorda fer-ne una valoració econòmica.
2.- Neteja de l’espai del Centre Cultural Bassa – Rocas
Es demana si la part de dalt del Centre Cultural Bassa – Rocas, on es reuneix
l’associació es neteja de forma habitual i si forma part dins el conveni amb l’empresa
de neteja. També volen saber si els W.C. també es netegen.
3.- Proposta de nom a la plaça darrera Cal Fray
El Consell proposa posar nom a la plaça que hi ha darrera Cal Fray. Des de l’equip de
Govern es proposa que presentin una instància a la comissió de nomenclàtor per tal
de fer-hi arrribar les seves propostes.
4.- El Consell vol que consti a l’acta una felicitació explícita al regidor Pau Lladó,
valorant la seva actuació el dia 1 d’octubre dins el col·legi electoral de Llofriu.

A les 21:15h finalitza la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

