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La ll icència de la casa del Golfet,

"lesiva per a l 'interès públic"

A PEU
DE CARRER

La General itat emet tres ressolucions desfavorables al projecte

• El projecte consolida sostre edificat computable al denominat soterrani, i per tant aquest es considera

planta baixa. Així, la primera planta és en realitat la segona . Per tant, hi ha una planta fora de la llei.

• El projecte té un excés de 103,18 m2 edificables, el que representa un 1 5% respecte el que admet el Pla

de Mil lora Urbana.

• No s’ha presentat l’estudi paisatgístic requerit a les edificacions en sòls urbans abastats per la franja

de 500 metres.

• La General itat dictaminaq la nul·litat de la llicència per haver infringit el Pla de Mil lora Urbana.

• La General itat sol· l icita a l ’Ajuntament que declari la llicència lesiva per a l’interès públic i procedeixi a

restaurar la legalitat urbanística

• S'han fet obres que no s'ajusten al projecte de ll icència • S’han fet excavacions de terres no previstes al

projecte • Es vulneren els criteris d’adaptació topogràfica dels murs • La nova edificació altera el terreny

natural
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Per què una àrea com la d'urbanisme municipal, tan primmirada en la regulació a l 'hora de donar

permisos dins el terme municipal, en aquest cas en concret semblava de vacances?

Per què, quan abans de començar les obres ja van sortir veus discordants, no es va ser una mica

més curós per escoltar el que deien?

Per què, quan van sorgir les primeres veus d'alarma en veure com impactava sobre el paisatge, no

es va fer una revisió de la l l icència enl loc d'una fugida endavant de conseqüències impredictibles?

Per què, si era preceptiu, no es va demanar el permís del Pla Urbanístic Costaner que regula les

edificacions dins els 500 metres del l itoral?

Per què les resolucions de la General itat es van amagar més de d'un mes i mig malgrat que al Ple

del mes d'agost l 'alcalde va informar que havia paral itzat temporalment les obres?

Per què després d'afirmar que publicaria els decrets d'Urbanisme, fins avui (1 0/1 0/1 6) encara no

s'han fet públics?

Per què mentre l 'alcalde encara parla de discrepàncies solucionables, Urbanisme amenaça de

portar-ho als tribunals?

Per què la fiscal ia de Medi Ambient s'ha posat les mans al cap i envia els Mossos a investigar?

Per què el PSC defensa més l'interès particular que l 'interès públic?

Per què l 'alcalde posa el retrovisor en totes les seves darreres intervencions recordant el POUM del

1 983 o el Pla de Mil lora del 201 3, però no explica que fou l 'equip de govern presidit per el l qui el

201 4 va donar la l l icència d'obres tan l largament esmenada per la General itat?

Per què CiU, o com s'anomeni ara, no obra la boca a menys que sigui per donar suport tant a la

tramitació com a la seva obra?

Per què ningú d'Iniciativa-Verds encara no ha desautoritzat el trist paper que fa el representant de

l 'Entesa que, en aquest tema, dóna un suport incondicional a la feina feta pel govern?

Més aviat que tard, tots els responsables d'aquest nyap hauran de rendir comptes i assumir-ne totes

les responsabil itats.

La casa del Golfet: els per què no contestats

Sobre la construcció de la polèmica casa del Golfet

han aparegut moltes informacions als mitjans de

comunicació, gràcies a les quals hem pogut

assabentar-nos de totes les irregularitats. Ja és hora

de preguntar-nos com n'han estat possibles tantes:

els informes d'Urbanisme de la General itat de

Catalunya apunten una quinzena d'aspectes de

dubtosa legalitat. Per això ens preguntem:
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Precs i preguntes d'ERC Palafrugell al Ple Municipal

23 de febrer

• El tram privat del vial de circumval· lació nord • El cablejat elèctric penjat als arbres de Plaça Nova • Les
taules de les voltes de Calel la • La conscienciació ciutadana per a la retirada dels residus orgànics • La
rotonda de Llofriu • La supressió del gabinet de Seguretat Ciutadana

29 de març

• L'aparcament no regulat del carrer Pi i Margall • Mala informació a la deixal leria • Els transformadors

elèctrics instal· lats a Plaça Nova • El respecte a l 'arbrat de Plaça Nova • La coincidència de la Triatló i la

Marxa de la Garoina • L'estat dels vials entre Morena i la Fanga i entre la Fanga i el polígon • La neteja

d'uns terrenys a les Torretes • El mal estat de la urbanització fal l ida de les Torretes • La poca eficàcia de la

campanya per a la identificació dels gossos • El retard en les subvencions a entitats

26 d’abri l

• La reubicació de les càmeres del semàfor de Llofriu • El criteri per a prorrogar el contracte de

manteniment del Museu del Suro • Qui ha anat a les reunions de l 'AMI • Baixa intensitat de l lum al carrer

Sant Pere • La informació demanada pels Mossos a l'Ajuntament sobre la ressolució 1 /XI del Parlament de

Catalunya sobre l 'inici del procés

31 de maig

• El futur dels Pastorets • La prórroga del contracte de manteniment del Museu del Suro • La festa privada

l 'últim dia de les barraques • La posada en marxa del sistema de recoll ida de deixal les porta a porta • El
criteri a l 'hora de col· locar trinxants de goma als arbres • La necessitat de fer campanyes perquè els

propietaris posin xip als gossos • L'habil itació de punts per passejar els gossos desl l igats

28 de juny

• Camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa • Abocaments i l · legals de l 'Escorxador Municipal •
Desperfectes que causa un contenidor al carrer Camèlia • Demandes dels veïns dels carrers Alfons XI I i

Isabel I I • Servei de casal a les tardes • Aixecament de les voreres del carrer Pi i Margall

26 de jul iol

• L'estat del vial entre el polígon i la Fanga • La no presència de les banderes EMAS i ISO 1 4001 a les

platges • L'existència d'un codi ètic per als regidors • Tram de vial no acabat entre l 'Escorxador i el

Cementiri • Mesures per a la neteja de la riera on es van produir els vessaments de l 'Escorxador •
Adaptació per a minusvàlids d'un pas de vianants a Pi i Margall • Nombre d'assistents a la festa privada de

les barraques • Mesures portades a terme per CiU per penjar l 'estelada a l'Ajuntament segons moció

aprovada al Ple • El retorn de les multes del semàfor de Llofriu • La implementació de la gestió electrònica

dels tràmits administratius • La negativa d'ERC a assistir a la comissió de recoll ida d'escombraries

(excepte quan s'hi parl i de taxes) donat el mal resultat

27 de setembre

• Les mesures que emprendrà el govern en relació a les ressolucions de la General itat contra la l l icència

d'obres de la casa del Golfet • Les queixes dels veíns de La Punxa per la pols que cau provinent de les

emissions d'una fàbrica • La suspensió del concert anual del 1 0 de setembre • El tracte de l 'Ajuntament als

esportistes d'èl it que assoleixen fites importants • La precipitació de l 'Ajuntament en anunciar el

començament d'obres com la rotonda de Llofriu o el vial nord • El començament de les obres al passeig de

Llafranc • El nul ressó de la Setmana de la Mobil itat Sostenible a Palafrugell i la manca de carri ls bici
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Mocions presentades per ERC Palafrugell a l 'equip de govern

Hem instat a. . .

Moció del 23 de febrer

Moció a favor de la masoveria urbana

Es va deixar sobre la taula.

Mocions del 26 d'abri l

Moció per declarar la monarquia espanyola institució non grata a Palafrugell

Es va rebutjar amb els vots de PSC, CiU, l 'Entesa i Ciutadans

Mocions del 31 de maig

Moció per a incloure el nom de Muriel Casals a la l l ista de denominacions a tenir en compte al

nomenclàtor de Palafrugell

Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Moció perquè l 'empresa funerària ofereixi un servei bàsic d'enterrament

Es va deixar sobre la taula

Moció del 28 de juny

Moció per a un nou país l l iure de corrupció d'estat

Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Tens alguna
inquietud o
suggeriment?

Contacta'ns!

esquerra.palafrugell@gmail .com

EsquerraPalafrugell

@ERCPalafrugell

locals.esquerra.cat/palafrugell




