ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I
PARTICIPACIÓ DE LLOFRIU, DEL DIA 14 DE JUNY DE 2012
Lloc: Local de L’Associació de Veïns de Llofriu
Inici de la sessió: 19,00 hores
Finalització de la sessió: 20,00 hores

senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA, President
senyor ALBERT GOMEZ CASAS, Primer Tinent d’alcalde i representant del Grup
Municipal de Convergència i Unió.
senyor FREDERIC PRATS ESTEVE, regidor delegat de Relacions Ciutadanes.
senyor JOSEP ESTAÑOL VILAHUR de l’Associació de veïns de Llofriu.
senyor JAUME ALSINA MERCADER, de l’Associació de Veïns de Llofriu.
senyor JOAN MATAMALA GISPERT, de l’Associació de Veïns de Llofriu.
senyor JOSEP SABRIÀ MASSÓ, de l’Associació de Veïns de Llofriu.
senyora FINA MARI ROCA, no pertany a la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de
Llofriu.
Actua com a Secretari, el de la Corporació, senyor JORDI TURON SERRA.

1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LLOFRIU.En aquesta sessió queda constituït formalment el Consell de Gestió i Participació de
Llofriu.

2.- PRIMERES ACTUACIONS.L’Alcalde-President de la Corporació manifesta que les decisions que es prenguin en
l’àmbit del Consell s’han de traslladar als òrgans executius (Ple o Junta de Govern
Local) per transformar-los en realitat.
Així mateix, exposa que per Llofriu, la creació del Consell, és una solució intermitja,
que no arriba al nivell d’una entitat municipal descentralitzada (EMD).
La propera trobada es realitzarà el mes de setembre de 2012, per establir els
possibles inversions a Llofriu, en el pressupost municipal. Per tant, l’Associació haurà
de presentar un llistat proposta.
Les funcions del Consell de Gestió i Participació i de l’Associació de Veïns, són
diferents i compatibles entre si.
D’acord amb el que estableixen els estatuts reguladors, cal nomenar un vicepresident
del sector privat. S’acorda per unanimitat que en la propera reunió es comunicarà la
persona designada.

S’informa que l’Ajuntament està elaborant un nou Plec del contracte de recollida
d’escombraries i neteja viària, que puja a la quantia de 3,2 milions d’euros a l’any,
s’unificarà el contracte amb una única empresa, i l’objectiu és reforçar els caps de
setmana i ponts que és quan hi ha més afluència de visitants.
L’Alcalde-President exposa que s’està revisant el POUM de Palafrugell i que a Llofriu
no hi haurà increment edificatori. S’està executant urbanísticament el sector industrial
Brugueres 2. Pel que fa al sector residencial Coll de la Morena, es reduiran el nombre
de pisos plurifamiliars i es realitzaran vivendes unifamiliars aïllades i /o adossades. Els
membres del Consell de Gestió sol.liciten que els camins d’accés al PEIN de Les
Gavarres, des de Llofriu, estiguin millor indicats (senyalització), així com la conservació
i el manteniment d’aquests.
També sol.liciten que es faci un escrit a Carreteres, de la Generalitat, sol.licitant que la
rotonda amb forma de mitges llunes que hi ha a la C-31, sigui una rotonda completa.
També es queixen del servei de transport interurbà que ofereix SARFA, ja que els
preus són alts i no es coordina amb la freqüència dels trens de Flaçà, Girona i Caldes.
En relació al projecte de pont que s’havia de fer al sector Brugueres 2, acorden fer el
mes de juliol de 2012, una reunió monogràfica amb el Cap de l’Àrea d’Urbanisme, en
el sentit que el projecte inicial faraònic, queda aparcat i es fa un projecte més
econòmic.
Així mateix hi ha queixes sobre temes de disciplina urbanística, i en concret, sobre les
barraques i els tancats de finques en sòl no urbanitzable.
L’alcalde respon que aprofitant la revisió del POUM, es modificaran les ordenances
urbanístiques per tenir el territori més endreçat. També comenta que l’Associació ha
de presentar les observacions i aportacions que estimi convenients al Pla Estratègic de
Ciutat.
Per últim sol.liciten l’arranjament del gual que separa la zona de terra de la zona
asfaltada, situada davant del Cementiri de Llofriu.
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.

