Ajuntament de l’Escala
vila marinera

N’Agustí Garcia i Andrés, Secretari de l'Ajuntament de L'Escala (Girona),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2020, va acordar, entre d’altres, el
següent acord:
8.4.- Atès que durant la temporada estiuenca l’Ajuntament de l’Escala vol fer
compatible el descans dels vilatans i la possibilitat d’executar obres per part
d’interessats en els mesos de juliol i agost.
S’ACORDA:

30/06/2020 SECRETARI

Aprovar la normativa que haurà de regir a les obres que s’executin durant els mesos
de juliol i agost de 2020.
NORMATIVA OBRES TEMPORADA ESTIUENCA (JULIOL-AGOST) 2020
Els criteris a seguir per la temporada 2020 seran:
1. La jornada laboral serà entre les 9.00 h i les 18.30 h.
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2. Els dissabtes, diumenges i festius, no es treballarà a les obres.
3. Es permetrà fer estructures de formigó armat, reticulars, metàl.liques i d’estructura
tradicional, excepte a la zona del nucli antic (limitat pel perímetre de Ronda del Pedró i
avinguda Ave Maria).
4. No es podran fer moviments de terra ni excavacions.
5. No es podran fer enderrocs.
6. No es podrà treballar amb martells picadors.

8. La descàrrega de materials i el formigonat de les estructures es farà de 9.00 a 11.00
h i de 14.00 a 16.00 h.
9. En cas d’haver de tallar la via pública, caldrà avisar prèviament a la Policia Local.
10.Durant la jornada laboral es minimitzaran els sorolls i l’aparell de ràdio haurà d’estar
a baix volum.
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7. L’ús de radials i taladres es limitarà a l’horari de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a
18.30h.
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11. Les obres iniciades es podran finalitzar amb els condicionants anteriors.
12.Si existeixen queixes reiterades dels veïns afectats per les obres, es procedirà a
l’atur d’aquestes per incompliment dels criteris que s’han d’adoptar, prèvia revisió del
Departament d’Urbanisme.
13.Tanmateix, l’Ajuntament es reserva el dret de revisar i estudiar les llicències cas per
cas, limitant o deixant sense efecte la present normativa, en aquells supòsits
susceptibles de generar molèsties.
Aquesta normativa és d’aplicació a tot el municipi de l’Escala, exceptuant les parcel.les
situades al Pla Parcial SUP II “Els Recs”, atesa la seva qualificació de sòl industrial i la
seva situació allunyada de les zones residencials.
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I perquè consti, lliuro el present certificat amb el vist-i-plau, del Sr. Alcalde-President de la
Corporació, a data de signatura electrònica.
Vist i Plau,
L'ALCALDE

EL SECRETARI

Víctor Puga López
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Recordar que segons estableix l’article 34-3 del Pla General d’Ordenació Urbana
vigent, és obligatori col.locar, en un lloc visible, el cartell de la llicència municipal
d’obres a l’obra.
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