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23 de febrer de 2017
SALVEM EL GOLFET

COMUNICAT DE SALVEM EL GOLFET
L’Associació Salvem el Golfet, Entitat constituïda a Palafrugell el passat 4 de Juny de 2016
que compte amb més d’un centenar de membres, efectua el següent comunicat:
1. L’associació Salvem El Golfet ha procedit en data 9 de Febrer de 2017 a interposar
davant dels Jutjats Contenciosos administratius de Girona, un recurs contenciós
administratiu contra la desestimació per silenci de la denúncia urbanística
presentada davant l’Ajuntament de Palafrugell el passat dia 5 d’agost de 2016
contra les obres d’edificació del macroxalet del Golfet que s’estaven executant al
coronament del penya-segat de la Cala del Golfet i que han desfigurat totalment la
imatge de la Cala i el paisatge de la primera línia costanera de Calella de Palafrugell.
2. L’objecte del recurs contenciós és aconseguir la declaració de nul·litat de les
llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament de Palafrugell, així com l’enderroc
de totes les obres executades i la reposició de les coses a l’estat anterior.
També es persegueix que el camí de ronda respecti l’amplada mínima establerta a
la legislació de costes i que es declari la nul·litat de ple dret del Pla de Millora
Urbana aprovat per l’Ajuntament de Palafrugell per requalificar els terrenys, per
incrementar l’edificabilitat, ocupació i alçada prevista al planejament, i per
permetre l’enderroc de l’anterior construcció de 262m2 de sostre preexistent.
Finalment, s’impugna la classificació dels terrenys com a sòl urbà edificable, ateses les
seves importants pendents, el risc geològic existent i els especials valors naturals,
ambientals i paisatgístics del mateixos que exigien la seva preservació.
3. Amb aquest recurs contenciós es sosté que l’Ajuntament de Palafrugell ha atorgat una
reserva de dispensació il·legal, i un tracte de favor singular i contrari a l’ordenament
jurídic, en no aplicar les limitacions i restriccions a l’ocupació i l’edificabilitat establertes
pel POUM pels terrenys amb grans pendents i en autoritzar, de manera irregular i
singular, l’augment de l’edificabilitat, de l’alçada i de l’ocupació tot afavorint el propietari
d’aquests terrenys.

4. L’Associació recorda que van donar suport a la denúncia urbanística presentada
contra les obres més de dos milers de ciutadans, que es van adherir a la denúncia,
havent aportat totes les signatures recollides davant l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Salvem El Golfet denuncia les greus irregularitats comeses per l’Ajuntament de
Palafrugell en aquest cas, i la seva il·legal inactivitat, en no tramitar ni donar
resposta a la denúncia urbanística presentada, i en ni tan sols emetre els Informes
del Secretari Municipal i de l’Arquitecte Municipal sol·licitats per l’Associació.
Extrem que constitueix un clar exemple de l’anormal funcionament administratiu
d’aquesta Corporació.
6. Tanmateix l’Associació denuncia que l’Ajuntament de Palafrugell no tan sols ha
incomplert i desatès els requeriments de revisió de les llicències practicats per la
Direcció General d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya i la recomanació
d’anul·lació de les llicències efectuada pel Síndic de Greuges, sinó que aquest
Nadal ha legalitzat totes les obres fetes que ni tan sols s’ajustaven a les llicències
concedides per l’Ajuntament i ha permès la continuació de les obres.
7. Salvem El Golfet recorda que en el present cas s’ha produït un greu tracte de favor en
permetre l’increment de volum, edificabilitat, ocupació i alçada per aquesta obra i per
aquest supòsit singular. Amb manifesta infracció de la legislació i planejament
urbanístic. Tot reiterant que resulta inadmissible que s’hagi acabat autoritzant un edifici
de 1.009’02m2 de sostre desprès d’haver tramitat un Pla de Millora Urbana amb la
pretesa finalitat de millorar la integració urbana i paisatgística de l’edificació.
Com inadmissible és que s’hagués incrementat l’alçada permesa fins a 7’5m quan la de
l’entorn era de tan sols 6 metres.
8. Salvem El Golfet anuncia que perseguirà fins al final les greus responsabilitats
administratives i de tot ordre que s’han produït en tramitar el Pla de Millora per
requalificar els terrenys, en autoritzar aquestes obres en vulnerar la legislació de costes i
en haver permès la desfiguració del paisatge de la Cala quin entorn està inclòs a l’EIN
de Castell Cap Roig i és un espai protegit.

Palafrugell a vint-i-tres de Febrer de dos mil disset

Sobre Salvem el Golfet (SEG)
L’Associació Salvem el Golfet es va constituir el Juny de 2016 a Calella de Palafrugell amb l’objectiu
de promoure la defensa i conservació del paratge del Golfet de Calella de Palafrugell (Baix
Empordà), espai litoral de la Costa Brava d’excepcional bellesa paisatgística, atès que és un
patrimoni comú natural i cultural que convé preservar i utilitzar racionalment en benefici de les
generacions presents i futures.
Contacte SALVEM EL GOLFET
Email: salvemelgolfet@gmail.com
Ens podeu seguir a: Facebook Salvem-El-Golfet - Twitter @Salvemelgolfet

