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El jutjat reclama
a l’Ajuntament
de Palafrugell
l’expedient
del xalet del Golfet
L’adverteix que se’l multarà si no ho fa en un
termini de deu dies L’alcalde atribueix el retard

al fet que la defensa la porta un advocat extern
CARLES TORRAMADÉ PALAFRUGELL

■ El jutjat contenciós administratiu número  de Girona ha reclamat a l’Ajuntament de Palafrugell
que en el termini de deu dies li entregui l’expedient administratiu
del xalet del Golfet. Si no ho fa, adverteix el jutjat, se li imposarà una
multa econòmica. L’alcalde, Juli
Fernández, va manifestar ahir
que, en principi, el consistori entregarà avui aquest expedient i va
argumentar que si no s’havia lliurat encara era perquè l’Ajuntament ha externalitzat la seva defensa en aquest cas, una actuació
que requereix una tramitació com
a l’administració que ha allargat
l’entrega. El batlle va afirmar que
«no hi ha hagut la voluntat de no
donar-ho, seria absurd».

El jutjat contenciós administratiu número  porta la denúncia
que ha interposat l’associació Salvem el Golfet perquè s’anul·lin les
llicències del xalet. El jutjat la va
admetre a tràmit i va demanar a
l’Ajuntament que li facilités la documentació de l’expedient. Com
que no li va arribar, el jutjat va realitzar el requeriment el  d’abril,
atorgant aquest termini de deu
dies per donar-li compliment.
Per a Salvem el Golfet, «sorprèn
la lentitud i el retard a trametre
l’expedient administratiu als jutjats per part de l’Ajuntament de
Palafrugell enfront a la tramitació
ràpida, diligent i supersònica de la
comunicació del suposat acabament de les obres».
L’alcalde va respondre que la

Imatge de la finca durant les obres del xalet. SALVEM EL GOLFET

notificació del requeriment va
arribar a l’Ajuntament aquest dimarts, segons li van comentar els
serveis jurídics de l’administració
palafrugellenca. Fernández va reconèixer el retard i el va argumentar amb els terminis amb els quals
ha de funcionar l’administració
pública en els seus procediments.
El batlle va explicar que, quan
Salvem el Golfet va interposar el
recurs contenciós administratiu –
la Generalitat n’ha interposat un
altre, que es troba en un altre jutjat
de Girona–, van decidir externalitzar la representació lletrada del
consistori, de manera que no se
n’han fet càrrec els serveis jurídics

municipals, sinó un advocat d’un
despatx. Juli Fernández va exposar que aquesta decisió va demorar l’entrega de la documentació,
ja que primer es va haver de dotar
la partida pressupostària i després
nomenar el lletrat. Una tramitació,
va afegir el batlle, que tota administració pública ha de fer a l’hora
de contractar un servei. Així, Fernández va negar que la voluntat de
l’Ajuntament fos no entregar l’expedient.
Salvem el Golfet també va informar que, a finals del mes de febrer,
es van personar a la Fiscalia de Girona per oferir-se a col·laborar en
el procediment i denunciar les

presumptes irregularitats comeses. Diari de Gironaja va informar
d’aquest interès de la Fiscalia de
Medi Ambient pel xalet del Golfet
el passat octubre.
L’alcalde va explicar ahir que els
Mossos d’Esquadra van rebre l’ordre de la Fiscalia i van demanar a
l’Ajuntament que li facilités també
l’expedient, cosa que es va fer. No
obstant això, ni l’Ajuntament ni
Salvem el Golfet han tingut cap
novetat procedent de la Fiscalia.
L’associació també interpreta
que l’alcalde té «voluntat d’atorgar,
de manera urgent i precipitada, la
llicència de primera ocupació» al
xalet.

L’Ajuntament de Palafrugell fitxa dos
agents cívics per la bona convivència
DdG PALAFRUGELL

Enric Lamarca farà una estada al MIT de Boston. DdG

Un alumne del Vedruna rep
un premi de Richi Talents
DdG PALAMÓS

■ L’alumne de segon de batxillerat
de l’Escola Vedruna de Palamós,
Enric Lamarca, ha estat distingit
amb un dels tres premis que atorga
la Fundació Richi Talents. L’Enric
va recollir el seu premi al Caixaforum de Barcelona acompanyat
dels seus pares i de Xavier Roura,
director de l’Escola. El premi consisteix en una estada de  dies al
MIT ( Massachusetts Institute of
Technology) de Boston, on podrà

aprendre i intercanviar experiències en diversos laboratoris del
prestigiós centre d’investigació
tecnològica. El seu treball de recerca va consistir en la construcció
d’un exoesquelet terapèutic amb
nitinol. Cal dir que és un projecte
molt interessant, ja que aquest
exoesquelet s’adapta perfectament al cos (en aquest protoptip al
braç) i facilita enormement la funcionalitat orgànica de la part afectada.

■ L’Ajuntament de Palafrugell ha
incorporat dos agents cívics que
tenen com a principal objectiu la
sensibilització de la ciutadania
sobre la bona convivència i les bones pràctiques cíviques al municipi, realitzant tasques informatives i de recomanació, han informat fonts municipals. Els agents
treballaran  hores setmanals
cadascú, horari que ampliaran
aquest estiu per tal de treballar als
nuclis de Calella de Palafrugell,
Llafranc i Tamariu.
Els agents també tenen entre
les seves funcions fer de nexe entre els ciutadans i l’Ajuntament,
recollint les demandes i aportacions que aquests puguin fer a
l’administració en les matèries de
les quals s’ocupen.
Els agents cívics depenen directament de l’àrea de Protecció
Civil, Mobilitat, Via pública i civisme, i recolliran la detecció de problemàtiques de civisme i convivència. En casos greus o urgents,
els agents cívics contactaran telefònicament amb la Policia Local.
En altres casos, documentaran les
deficiències detectades, que seran derivades a les àrees munici-

Els dos agents cívics. DdG

pals corresponents per a la seva
resolució. Les tasques principals
dels agents cívics se centraran en
el control del bon ús i ordre a la via
pública, detectant problemàtiques en matèria d’utilització dels
contenidors de deixalles o brutícia en llocs públics, desperfectes
en mobiliari urbà o senyalització,
ús correcte de les bicicletes a la via
pública, infraccions en matèria de
tinença d’animals, comporta-

ments incívics, accidents, fogueres, talls d’enllumenat públic, fuites greus d’aigua, entre d’altres.
Els agents cívics han començat
a realitzar tasques informatives
sobre la campanya de recollida de
mobles i trastos vells que està desenvolupant l’àrea de Medi Ambient, on trucant al telèfon gratuït
   s’acorda un dia i lloc
per dipositar el moble o trasto i
aquest es recull sense cap cost.

