EL GOVERN DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DÓNA LLICÈNCIA D’OBRA A DOS
NOUS XALETS A LA ZONA DE PUNTA BRAVA, MALGRAT LA MORATÒRIA
URBANÍSTICA DE LA GENERALITAT
A més, també dóna llum verda a la modificació d’una tercera llicència. Punta Brava
és una zona a tocar de mar, envoltada per un PEIN, i amb un fort impacte
paisatgístic
L’equip de govern de Sant Feliu de Guíxols (TxSF-PSC) ha aprovat concedir llicència
d’obra per a la construcció de dos nous xalets a la zona de Punta Brava. Aquesta és
una zona especialment sensible, tant per l’impacte paisatgístic que suposa com pel fet
de trobar-se en una àrea a tocar del PEIN de l’Ardenya (Pla d’espais d’interès natural).
Guíxols des del Carrer - En Comú Podem lamenta, una vegada més, la poca sensibilitat
que en temes ambientals demostra tenir el govern municipal. Cal recordar que, després
d’un any de moratòria urbanística, el (PDU) es troba actualment en fase d’al·legacions.
És cert que, d’entrada, aquesta zona de Punta Brava no es veu afectada per l’aprovació
inicial del PDU, però s’ha de destacar que es tracta d’una zona sensible sobre la qual
s’han presentat al·legacions per a la seva desclassificació i preservació. Entenem que
el govern hauria d’haver posposat les noves llicències, com a mínim, fins a l’aprovació
definitiva del PDU.
També hem de lamentar que finalment el govern hagi autoritzat la modificació en la
llicència d’obres d’un tercer xalet a la mateixa zona. Aquesta és una edificació que el
nostre grup ja va denunciar el gener de l’any passat; primer, per què l’autorització de les
obres es va concedir per la via d’urgència a pocs dies de la moratòria de la Generalitat
i quan ja es coneixia que aquesta estava a punt de caure, i segon, perquè s’està edificant
sobre un penya-segat, amb pendents que arriben al 50%, i que està catalogat com a
espai ZEPA (zona especial de protecció d’aus). Aquí hi nien dues espècies d’aus
protegides i catalogades com a vulnerables: el falcó pelegrí i el corb emplomallat.
Guíxols des del Carrer - En Comú Podem presentarà un escrit de queixa per aquestes
actuacions davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i davant
el Síndic de Greuges de Catalunya.
Sant Feliu de Guíxols, 23 de febrer de 2020
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