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El Baix Empordà

PALAFRUGELL

CASTELL-PLATJA D’ARO

Encarreguen
un estudi per
detectar els cinc
factors de risc de
la població jove

Una empresa del Grup Mifas deixa
fora de servei la web administrativa

Prorroguen el
concurs per tractar
la riera de Llafranc

L’Ajuntament té previst reparar la pàgina en menys de dos mesos

● L’Ajuntament de Palafrugell

DdeG, Palafrugell.

L’Ajuntament de Palafrugell
ha iniciat la contractació d’un
estudi per determinar els cinc
factors més rellevants que
afecten la població jove del
municipi amb un import total
de 3.400 euros. Aquesta actuació s’encabeix dins l’àmbit
d’aplicació del Pla Local de Joventut i desenvolupa el projecte concret de coneixement
i adaptació a la realitat juvenil.
Aquest projecte, desenvolupat gràcies a una subvenció
de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat, vol
detectar quins són els factors
que més preocupen la població jove de la vila.
La regidoria de Joventut
disposarà de 3.000 euros per
desenvolupar aquest estudi
dins el Pla Local de Joventut
2005-2007 que té com un dels
seu eixos de treball facilitar
l’emancipació dels joves i el
foment del programa de Salut
i Risc dins el qual s’emmarca
l’estudi de concreció dels cinc
factors de risc més rellevants
que afecten la població jove
del municipi. Aquesta informació garantirà que les posteriors polítiques de jovent de
la vila s’adeqüin a la realitat
del municipi.

David Quintana, Castell-Platja d’Aro.

L’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro i s’Agaró s’ha trobat sense plana web administrativa vuit
mesos després que entrés en
funcionament. Tadifi, una empresa del Grup Mifas, va abandonar un projecte del qual només va executar la primera fase
i pel qual va cobrar 7.006,40 euros.
L’Ajuntament va demanar en
múltiples ocasions a l’empresa
que actualitzés els continguts i
que harmonitzés la pàgina amb
el nou lloc web turístic de la vila
(www.platjadaro.com) sense
cap resposta efectiva.
El 5 d’octubre es va decidir, a
causa de la manca d’actualització, despenjar la web administrativa, deixant sola la web turística, a l’espera que Tadifi realitzés l’adequació demanada.
Un mes i mig després, l’empresa subsidiària del Grup Mifas va
presentar la seva renúncia oficial al projecte deixant fora de
ser vei la plana web administrativa de l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro.
«No és una situació desitjable,
però és amb la que ens hem trobat», afirmaven ahir fonts municipals que asseguraven que
quinze dies després de tenir la

certesa que Tadifi no faria res
per solucionar el treball demanat, ja tenen tres pressupostos
sobre de la taula.
«Abans de final d’any haurem
adjudicat la feina a una empresa i a totes els estem demanant
que tinguin el treball enllestit per
al febrer de 2006», asseguraven
les mateixes fonts que també
apuntaven que «en tot cas» el
que ha de fer la nova adjudicatària és adequar el treball ja
fet per Tadifi, «que encara és vàlid», i desenvolupar la segona
part del projecte, que mai s’ha

encetat, i que preveu la implementació de recursos web perquè la ciutadania pugui fer els
tràmits municipals on-line.
Els motius de Tadifi per deixar «penjada» la plana web administrativa van ser, segons
consta en la renúncia oficial remesa als ser veis de Turisme locals a data de 15 de novembre
de 2005, motius personals. Dos
mesos abans, la mateixa empresa havia al·legat «problemes
tècnics» per no actualitzar els
continguts de la plana web administrativa de Platja d’Aro.

Una única adreça d’Internet
L’aventura web de Platja d’Aro
farà el primer trimestre de 2006
un any de vida i tot i així ja ha
quedat fora de servei. La tecnologia viatja a una velocitat diferent de la resta del món. La web
administrativa local, que va començar la seva activitat sis mesos abans que la web turística,
ara es troba en manteniment per
tal d’adequar-se a la seva germana petita. «El fet d’encarregar
el treball a dues empreses diferents tenia l’objectiu d’accelerar
el procés d’incorporació de Platja d’Aro al món virtual», assegu-

raven ahir fonts municipals. Però
el cert és que el projecte web de
la vila, «que va néixer com un de
sol, tot i que es va encarregar a
dues empreses diferents», s’ha
vist entorpit per l’abandonament
d’una de les executores i ha fet
percebre la iniciativa municipal
com a dos projectes independents «quan en realitat Platja
d’Aro només té un sol lloc web
que, això sí, vol aglutinar tots els
serveis on-line als ciutadans».
Tot i el contratemps, l’Ajuntament treballa ara per normalitzar
en breu el seu lloc web.

TRADICIÓ

El certamen degà de Catalunya arriba a la 47a edició
D.Q.C., Castell-Platja d’Aro.

RESTAURANT

per entrada.
El Pessebre Vivent és una iniciativa de l’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro
amb el suport de la Regidoria de
Turisme de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro i s’Agaró.
A la present edició es consolidaran també les novetats dels
darrers anys: l’expansió de la representació pel nucli antic i el
reforç d’alguns dels trenta quadres que formen la popular escenificació nadalenca.
S’espera, un any més, la visita de prop de 6.000 persones
–mitjana de les edicions ante-

El fet diferencial
de la representació
castellarenca és
l’espai que reserva
als oficis artesans
■

prorroga el termini de presentació de propostes en el concurs per a l’execució de les
obres de tractament urbà de la
riera de Llafranc, entre els carrers Pere Pascuet i Pella i Forgas. El termini inicial va finalitzar el passat dia 1 de desembre
i la Junta de Govern Local va
decidir incrementar els dies de
concurs en vuit jornades hàbils
a comptar a partir de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província
de Girona del dia 2 de desembre. Per tant, tots els qui vulguin presentar el seu projecte
a concurs per al tractament
urbà de la riera de Llafranc tenen fins al proper divendres dia
16 de desembre per presentar
les seva candidatura a la casa
de la vila.
● La Junta de Govern Local de

l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà aprova el padró
fiscal de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i dóna
de termini fins al darrer dia del
present any perquè les persones que hagin de pagar-lo ho facin a les oficines de Recaptació
Municipal. La falta de pagament en el termini establert
motivarà l’obertura del procediment recaptatori per la via de
constrenyiment incrementantse el deute amb el recàrrec que
en cada cas sigui exigible.
● Les oficines municipals de la
regidoria de Medi Ambient de
Palamós exposen a informació pública per un termini de
vint dies la llicència d’activitat
per a l’obertura de la nova biblioteca municipal que s’haurà
de situar als edificis de titularitat pública de la plaça dels Països Catalans de la vila. Els interesats poden, durant l’esmentat termini, consultar l’expedient a les oficines municipals i formular per escrit les
al·legacions que considerin
oportunes.

Castell d’Aro modifica el traçat
del seu Pessebre Vivent a causa
dels aiguats del passat octubre
El Pessebre Vivent degà de Catalunya, el de Castell d’Aro, haurà
aquest any de modificar el seu recorregut tradicional a causa que
els forts aiguats del passat octubre van malmetre els escenaris
naturals del barri de la Coma. Enguany el recorregut serà enterament urbà i se centrarà en el recentment remodelat nucli històric de la vila.
El Pessebre Vivent de Castell
d’Aro es consolida un any més
com el degà de la modalitat a Catalunya, tot arribant enguany al
seu 47è aniversari (es va començar a escenificar l’any 1959
gràcies a la iniciativa de mossèn
Gumersind Vilagran).
Un any més, es representarà
els dies tradicionals del 25 i 26
de desembre de 2005 i 1, 6 i 8 de
gener de 2006 a partir de les set
de la tarda en una única representació a un preu de cinc euros

Breus municipals

● El Butlletí Oficial de la PriDDEG

VALL DE LA COMA. Aquesta escena no es repetirà aquest any al mateix lloc.

riors–, que en un recorregut
d’1,5 quilòmetres poden passejar-se pel nucli històric de la població i els troços de la vall de la
Coma que es van poder salvar
de les pluges torrencials del
passat octubre.
El marc del nucli antic de la
població esdevé ideal, ja que
fundat l’any 1041, ha estat declarat Bé Nacional d’Interès
Cultural per la Generalitat de
Catalunya i ha estat remodelat
fa poc temps beneficiant-se de
l’aplicació de l’1% cultural.

Els quadres del Pessebre comencen amb diverses escenes
bíbliques de l’Antic Testament
seguides d’un conjunt d’escenes clàssiques com els Reis i la
cova del Naixement. Però un
dels tocs especials i que donen
personalitat pròpia al Pessebre
de Castell d’Aro és la representació d’unes escenes singulars i
sorprenents, basades en la representació d’oficis artesanals i
escenes referents als camps i a
la pagesia com són la masia, el
forn de pa o la carbonera.

víncia (BOP)de Girona ha publicat l’anunci d’aprovació inicial del projete d’actualització
de la urbanització del Pla Parcial de les escoles dels estanys,
tal i com va acordar el plenari
de l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro i s’Agaró reunit
de manera extraordinària el
passat 4 de novembre. Ara se
sotmet el projecte a un període
d’informació pública per un termini d’un mes per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar la documentació
a les dependències municipals,
així com presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

CAP d’ANY 2005 a PLATJA D’ARO
SOPAR

—
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INFORMACIÓ I RESERVES AL TEL. 972 82 60 35
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