1 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE A CELEBRAR EL DIA 4 DE FEBRER DE 2019

A la Casa de la Vila, essent les vint hores i tres minuts del dia quatre de febrer de dos mil
dinou, prèvia convocatòria practicada a l'efecte, es reuniren els Srs. membres del Ple
Corporatiu que es relacionen a continuació.

Víctor Puga i López
Josep Bofill i Testart
Laia Oriol i Bonachera
Xavier Ballesta i Ros
Mariona Muñoz i Diaz
Robert Figueras i Sala
Robert Bosch i Bruguera
Marta Rodeja i Coloma
Àngel Rodriguez i Llistosella
Etna Estrems i Fayos
Ramona Viella i Bosch
Montserrat Caldés i Torrent
Rafael Lopez i Vacas
Juan Ball-llosera i Llagostera
Ma. Isabel Calderon i Carmona
Raquel Sanchez i Oliveras
Excusat:
Carles Carlà i Barbero

Presideix el Sr. Alcalde-President, Víctor Puga i López, assistit pel Secretari, Sr. Agustí
Garcia i Andrés, i per la Interventora, Sra. Yolanda Ma. Toral i Morente.
En Víctor Puga i López, Alcalde, dóna compte al Ple de la manifestació dels Regidors, Sr.
Xavier Ballesta i Ros i Sr. Carles Carlà i Barbero, referida a la seva voluntat de deixar la
dependència del Grup d’ERC, per passar a ser considerats regidors no adscrits, amb tots els
seus drets de representació.

1.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS
Es lliura esborrany de l’Acta plenària corresponent al Ple de 3 de desembre de 2018.

2.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
En Víctor Puga procedeix a donar lectura al resum dels Decrets, que es detallen relacionats
de seguit:

RELACIÓ DE DECRETS PEL PLE DE DATA 04/02/2019
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Núm.
Decret

EXP.

229

2018/160

230

231
232
233
234
235
236
237

238
239
240

241
242
243
244
245

246
247

248
249

250

DESCRIPCIÓ
Emetre liquidacions de l'Escola de Teatre, 2º Fraccionament, curs
2018/19, import 535,00 €.
Emetre 3 liquidacions concepte taxa pels Serveis Socials, de
Joventut, Cultura, Esport i Comunicació Municipal Ràdio,
desembre. Import 479,16 €.
Emetre 3 liquidacions concepte sancions. Import 800,02€
Emetre liquidacions concepte d'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica. Import 36,33 €.
Emetre 3 liquidacions concepte d'Impost sobre Activitats
Econòmiques 3T 2018. Import 720,34€.
Emetre 17 liquidacions concepte d'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres. Import 5.343,04 €.
Emetre 38 liquidacions concepte Taxa per Expedició de Document
Administratiu. Import 2.065 €.
Emetre 8 liquidacions concepte Taxa pel Servei d'Entrada de
vehicles amb i sense placa de Gual. Import 202,21 €.
Emetre 10 liquidacions concepte Taxa pels Serveis Socials, de
Joventut, Cultura, Esports i Comunicació Municipal Televisió.
Import 761,09 €
Emetre liquidacions concepte Taxa Aprofitament Especial del
Domini Públic. Import 39.896,25€
Emetre liquidació concepte Taxa pel Servei de Recollida
d'Animals. Import 43,50€
Emetre 8 liquidacions Taxa pel Servei d'ocupacions i reserves de
la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega. Import
314,80€
Emetre liquidació concepte Taxa per Altres Ingressos. Import
8.843,74€
Emetre liquidació pel concepte de Taxa per Aprofitament Especial
del Domini Públic Telefonia. Import 737,83€
Emetre liquidació concepte Taxa per Aparcament. Import 25.000€
Emetre les 7 liquidacions concepte Impost sobre Activitats
Econòmiques 2T 2018. Import 2.114,58€
Emetre les 93 liquidacions mensuals concepte de Preu Públic
Servei Escola Bressol, curs escolar 2018/19, mensualitat de
Desembre. Import 12.555,00€
Emetre les liquidacions concepte Taxa per Expedició de Document
Administratiu. Import 1.160,09€
Emetre les 9 liquidacions concepte Taxa pels Serveis Socials, de
Joventut, Cultura, Esports i Comunicació Municipal Televisió.
Import 579.59€
Emetre 59 liquidacions concepte d'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana. Import 71.581,56€
Emetre 2 liquidacions concepte de Taxa pels Serveis Socials, de
Joventut, Cultura, Esports i Comunicació Municipal Ràdio, mes de
novembre. Import 169,40€
Emetre 152 liquidacions concepte Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa Urbana. Import 112.471,30€

DATA

19/12/2018

19/12/2018
19/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018

19/12/2018
11/12/2018
12/12/2018

12/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
09/11/2018

19/11/2018
19/11/2018

23/11/2018
29/11/2018

23/11/2018
19/11/2018
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Emetre 20 liquidacions concepte Taxa pel Servei de Recollida
d'Escombraries. Import 6.196,87€

Núm.
Decret

EXP.

252
253
254
255
256
257
258

2018/198

Núm.
Decret

EXP.

259

260
261

262

DESCRIPCIÓ
Anul·lar els rebuts inclosos relació adjunta. Import 455 €
Anul·lar rebuts inclosos relació adjunta. Import 24.199,45 €
Anul·lar rebuts inclosos relació adjunta. Import 1.104,80 €
Anul·lar rebuts inclosos en relació adjunta. Import 3439,57€
Anul·lar rebuts inclosos relació adjunta. Import 1.715,48€.
Anul·lar rebuts inclosos en relació adjunta. Import 74.702,91€
Anul·lar rebuts inclosos en relació adjunta. Import 405.75€

DESCRIPCIÓ

2018/5072 Necessitat de realitzar un procés de selecció per crear una borsa
de treball de monitors d'esports (Grup assimilat AP), per tal de
realitzar substitucions temporals per cobrir necessitats puntuals al
Patronat d'Esports.
2018/5071 Situació de vaga general anunciada el dia 21 de desembre
s'entendrà condicionada al manteniment dels serveis mínims.
2018/4517 Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i inajornable
que afecta al desenvolupament d'un programa informàtic pel servei
d'aliments, i nomenar al Sr. Sergi Marín Barragan, per les tasques
d'aquest.
Declarar situació de substitució de les funcions de Cap de la Policia
Local, a favor del Sotsinspector Sr. Juan José Jarillo Pérez.

30/11/2018

DATA
14/12/2018
14/12/2018
12/11/2018
23/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
23/11/2018

DATA
21/12/2018

20/12/2018
21/12/2018

21/12/2018

3.- DONAR COMPTE D’ACTIVITATS DE L’ALCALDIA
Es dona compte de l'agenda d'activitats de l'Alcaldia i es procedeix a relacionar les diferents
activitats realitzades.

4.- COMPLIMENT DEL PREVIST AL REIAL DECRET LLEI 24/2018, PEL QUE FA A
L'INCREMENT PREVIST DE LES RETRIBUCIONS D'EMPLEATS PÚBLICS
Mariona Muñoz i Díaz, Regidora de Personal, informa la proposta d’acord coincident amb el
present punt de l’Ordre del Dia, procedint a la seva lectura.

Atès que el dia 9 de març de 2017 el Govern espanyol i les organitzacions sindicals CCOO,
UGT i CSIF signen l’acord plurianual (vigent fins l’any 2020), van acordar diferents pactes en
relació a la millora de les condicions de treball en matèria retributiva del sector públic.
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Vist que, en compliment dels seus pactes s’aprova el Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel que s’aproven mesures urgent en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic, publicat al BOE de 27 de desembre de 2018.
Atès que, segons l’article 3.2 del RDL 24/2018, les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment superior al 2,25 % respecte de les vigents a
dia 31 de desembre de 2018.
Vist que l’Ajuntament de l’Escala i els seus organisme autònoms són àmbit d’aplicació de
l’esmentat sector públic segons el què disposa l’article 3.1 apartat c) del RDL 24/2018.
I que el personal laboral té la mateixa estructura retributiva que el personal funcionari (sou,
triennis, pagues extraordinàries, complement de destí, complement específic i altres complements retributius, si s’escau).
Per tant, l’import del sou, triennis i complement de destí del personal laboral i funcionari,
serà el fixat als articles 18.5 i 22 de la LPGE 2018, tant en còmput mensual com en les pagues
extraordinàries, i el seu complement específic i la resta de complements retributius, quan n’hi
hagi, s’incrementarà en un 2,25 % respecte de la quantia vigent a 31 de desembre de 2018.
Vist que l’increment esmentat del 2,25 % de les retribucions dels empleats públics té efectes
jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2019, tant respecte de les retribucions bàsiques
com de les complementàries, sempre que existeixi consignació pressupostària adequada i
suficient per a finançar-lo.
Atès que en data 15 de gener de 2019, en virtut de l’article 37 de l’EBEP es va negociar amb
els representants dels treballadors l’augment de les retribucions complementàries en un 2,25%
respecte les vigents a 31 de desembre de 2018.
Vist que l’òrgan competent per a l’atorgament o modificació del complement específic és el
Ple de la Corporació.
En base a aquests antecedents i informat favorablement, el Ple de l’Ajuntament de l’Escala
ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.-. Incrementar en un 2,25 % els imports del complement específic, els complements de dedicació, els complements per prolongació de jornada, el complement de
productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris, respecte dels imports vigents a 31 de
desembre de 2018.
Aquest acord s’aprova en aplicació del article 3.2 del RDL 24/2018 on es regulen les
despeses del personal al servei del sector públic. Els efectes econòmics d’aquest increment
retributiu seran des del dia 1 de gener de 2019.
SEGON.- Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí i triennis del personal
de l’Ajuntament de l’Escala, tant en còmput mensual com en les dues pagues extraordinàries
de juny i desembre, seran els previstos al Decret legislatiu 24/2018 de 21 de desembre, amb
efectes des del dia 1 de gener de 2019.

4

TERCER.- Ordenar la publicació de la relació de llocs de treball actualitzada al BOP, al
DOGC així com en el tauler d’edictes electrònics i el portal de transparència.

5.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE 2019
En Víctor Puga, Alcalde, presenta els diferents expedients de modificació de crèdit que
s’integren al present punt de l’Ordre del dia.
Explica que en el moment en què ha nascut l’obligació d’aplicar un increment retributiu al
personal depenent de l’Administració, del qual ja es disposava d’informació i en anteriors
ocasions havíem acudit a fer efectiva la mesura amb referència al fons de contingència.
Explica el contingut i import de les altres modificacions de crèdit.
Considera que el el cas present no té sentit votació separada i anuncia la votació conjunta
de tots els expedients de modificació, de no manifestar-se inconvenient al respecte.
En Robert Bosch i Bruguera, en representació del Grup municipal de CIU, pregunta per la
baixa de 25000 € pel concepte d’estudis i treballs previst pressupostàriament i interessa
conèixer el que es deixaria de fer o si estava previst fer-ne algun estudi de diferent naturalesa
del contemplat inicialment.
En Joan Ball-llosera, pel Grup municipal del Partit Popular, considera que s’ha fet bona
previsió, però pregunta pels conceptes de despesa destinada a servei d’informàtica i els estudis
i treballs contemplats a la modificació de crèdit al respecte de si són aproximades o era pensat
fer alguna cosa que es deixa de fer.
També s’interessa per saber si hi ha previsió de completar en futures modificacions de crèdit
conceptes que ara es donen de baixa.
Yolanda Ma. Toral i Morente, Interventora municipal, explica el concepte pressupostari de
despesa per estudis i treballs com a una errada inicial al moment de definir l’aplicació
pressupostària a la qual s’havia de carregar la despesa per serveis d’Intervenció, quan allò que
era correcte era des d’un primer moment suplementar el Capítol I de despeses.
S’explica també la despesa contemplada per lloguer equipament informàtic, que se’ns ha
notificat per part del Servei subministrador dels equips que havíem de preveure nosaltres.
En Víctor Puga, alcalde, explica que la proposta inicial de definició de la despesa que ara es
corregeix no comptava amb no prou precisió i ara ha estat necessari corregir els errors
arrossegats al moment de fer el pressupost.

A) MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE
L'ESCALA 2019
Considerant la necessitat d’atendre despeses de caràcter urgent i necessari que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent, inexistentment o insuficientment dotades en les consignacions del Pressupost de l'Ajuntament de L'Escala en vigor, per un import de Cent norantaquatre mil sis cents cinquanta-dos euros i dos cèntims (194.652,02 €).
Atès el que disposa l’article 177 al 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

5

Vist l’informe emès per la Intervenció, informant la necessitat de tramitació d’un expedient de
modificació de crèdit així com el finançament possible del mateix.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de l’Alcalde, responsable de l’àrea d’Hisenda.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
Crèdit inicial Modificació
10,334,10100
1 Retribucions bàsiques alta direcció
28.126,00
706,00
10,334,10101
1 Altres remuneracions alta direcció
19.874,00
498,00
10,334,12003
1 Retrib. Grup C1. S. Culturals
13.936,00
349,00
10,334,12006
1 Triennis s. Culturals
1.791,00
49,00
10,334,12100
1 Complement Destí s. Culturals
7.409,00
188,00
10,334,12101
1 Complement específic s. Culturals
13.049,00
329,00
10,334,12103
1 Altres complements s. Culturals
1.321,00
34,00
10,334,13000
1 Retrib. Pers. Lab. Fix s. Culturals
53.773,00
1.347,00
10,334,13100
1 Personal laboral temporal cultura
6.546,00
266,00
10,334,15108
1 Gratificacions s. Cultura
3.575,00
92,00
10,334,15109
1 Gratificacions alta direcció cultura
3.000,00
78,00
20,151,12000
1 Retrib. Grup A1 s. Tècnics
11.282,00
288,00
20,151,12003
1 Retrib. Grup C1 s. Tècnics
20.927,00
528,00
20,151,12004
1 Retrib. Grup C2 s. Tècnics
8.709,00
219,00
20,151,12006
1 Triennis s. Tècnics
10.736,00
274,00
20,151,13000
1 Personal laboral fix s. Tècnics
136.196,00 39.374,00
20,1533,13000
1 Retrib. Pers. Lab. Fix obres i serveis
250.672,00
6.451,00
21,1533,13100
1 Personal laboral temporal brigada obres
42.117,00
1.053,00
21,1533,15104
1 Gratificacions brigada
3.330,00
85,00
21,172,13100
1 Retrib Pers. Lab. Temp. brig. Planasses
5.611,00
144,00
25,920,13000
2 Retrib. Pers. Lab. S. Neteja
39.168,00
982,00
30,231,12001
1 Retrib. Grup A2 s. Socials
41.807,00
1.048,00
30,231,12006
1 Triennis s. Socials
7.584,00
191,00
30,231,12100
1 Complement destí s. Socials
26.379,00
663,00
30,231,12101
1 Complement específic s. Socials
32.540,00
817,00
30,231,12103
1 Altres complements s. Socials
5.020,00
130,00
30,231,13000
1 Retrib. Pers. Laboral fix s. Socials
59.610,00
1.440,00
30,231,13100
1 Retrib. Pers. Laboral temporal s. Socials
26.137,00
757,00
30,231,15105
1 Gratificacions s. Socials
925,00
25,00
32,241,13100
1 Personal laboral temp. Brigada social
72.499,00
1.816,00
40,3322,12000
1 Retrib. Grup A1 servei arxiu
16.117,00
406,00
40,3322,12006
1 Triennis arxiu
6.201,00
157,00
40,3322,12100
1 Complement destí s. Arxiu
10.147,00
256,00
40,3322,12101
1 Complement específic s. Arxiu
10.770,00
273,00
40,3322,12103
1 Altres complements s. Arxiu
2.677,00
68,00
40,3322,13000
1 Personal laboral fix s. Arxiu
42.250,00
1.058,00

Crèdit final
28.832,00
20.372,00
14.285,00
1.840,00
7.597,00
13.378,00
1.355,00
55.120,00
6.812,00
3.667,00
3.078,00
11.570,00
21.455,00
8.928,00
11.010,00
175.570,00
257.123,00
43.170,00
3.415,00
5.755,00
40.150,00
42.855,00
7.775,00
27.042,00
33.357,00
5.150,00
61.050,00
26.894,00
950,00
74.315,00
16.523,00
6.358,00
10.403,00
11.043,00
2.745,00
43.308,00
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40,920,12000
4330,920,12001
40,920,12003
40,920,12004
40,920,12006
40,920,12100
40,920,12101

1
1
1
1
1
1
1

Retrib. Grup A1 s. Administratius
Retrib. Grup A2 s. Administratius
Retrib. Grup C1 s. Administratius
Retrib. Grup C2 s. Administratius
Triennis administratius
Complement destí s. Administratius
Complement específic s. Administratius

SUPLEMENT (suma i segueix)

SUPLEMENT DE CRÈDITS
40,920,13000
1 Personal lab. Fix s. Administratius
41,920,15118
1 Gratificacions productivitat
42,132,12001
1 Retrib. Grup A2 seguretat i mobilitat
42,132,12003
1 Retrib. Grup C1 seguretat i mobilitat
42,132,12004
1 Retrib. Grup C2 seguretat i mobilitat
42,132,12006
1 Triennis seguretat i mobilitat
42,132,12100
1 Complement destí seguretat i mobilitat
42,132,12101
1 Complement específic seguretat i mob.
42,132,12103
1 Altres complements seguretat i mobil.
42,132,15103
2 Gratificacions cap de torn
42,132,15103
3 Gratificacions medalles
42,132,15103
4 Gratificacio seg. Mobil.-motos/quebrant.
42,132,15103
6 Gratificació seguretat i mobilitat-mercat
42,132,15103
7 Gratificació seg.-mobilitat- substitució
42,132,15118
1 Gratificació productivitat policia munic.
42,135,15110
1 Gratificacions protecció civil
43,931,12001
1 Retrib. Grup A2 s. Econòmics
43,931,12003
1 Retrib. Grup C1 s. Econòmics
43,931,12004
1 Retrib. Grup C2 s. Econòmics
43,931,12006
1 Triennis s. Econòmics
43,931,12100
1 Complement destí s. Econòmics
43,931,12101
1 Complement específic s. Econòmics
43,931,12103
1 Altres complement s. Econòmics
43,931,15101
1 Gratificacions s. Econòmics
51,337,13000
1 Retrib. Pers. Lab. Fix. S. Joventut
51,337,13100
1 Retrib. Pers. Lab. temporal S. Joventut
60,912,10000
1 Retrib. Alts càrrecs electes
60,912,11000
2 P.E. bàsiques C1 càrrecs confiança
60,912,12003
1 Retrib. Grup C1 òrgans govern
60,912,12006
1 Triennis òrgans govern
60,912,12100
1 Complement destí òrgans govern
60,912,12101
1 Compl. Específic òrgans govern
60,912,12103
1 Altres complements òrgans govern
60,912,13000
1 Per. Laboral òrgans govern
40,920,62600
1 Equipament informàtic
TOTAL SUPLEMENT

48.350,00
27.871,00
47.085,00
36.588,00
25.510,00
92.451,00
161.550,00

1.210,00
699,00
1.178,00
917,00
640,00
2.186,00
4.040,00

49.560,00
28.570,00
48.263,00
37.505,00
26.150,00
94.637,00
165.590,00

73.309,00

crèdit inicial Modificació
92.428,00
1.457,00
50.000,00
1.250,00
13.936,00
349,00
324.359,00
8.116,00
30.057,00
755,00
52.608,00
1.324,00
175.292,00
4.386,00
529.468,00 13.242,00
43.360,00
1.085,00
6.687,00
173,00
1.000,00
22,50
3.420,00
90,00
4.884,00
126,00
700,00
18,00
26.000,00
650,00
4.983,00
127,00
13.950,00 12.579,00
73.243,00
1.832,00
8.709,00
218,00
16.261,00
409,00
50.429,00
7.757,00
82.437,00 13.513,00
11.045,00
875,00
1,00 26.934,00
21.254,00
533,00
20.488,00
517,00
151.943,00
83,52
10.464,00
263,00
10.464,00
263,00
3.200,00
81,00
7.409,00
188,00
12.551,00
316,00
1.771,00
46,00
35.843,00
899,00
15.000,00 10.000,00

crèdit final
93.885,00
51.250,00
14.285,00
332.475,00
30.812,00
53.932,00
179.678,00
542.710,00
44.445,00
6.860,00
1.022,50
3.510,00
5.010,00
718,00
26.650,00
5.110,00
26.529,00
75.075,00
8.927,00
16.670,00
58.186,00
95.950,00
11.920,00
26.935,00
21.787,00
21.005,00
152.026,52
10.727,00
10.727,00
3.281,00
7.597,00
12.867,00
1.817,00
36.742,00
25.000,00

110.477,02
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CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
40,920,15100
1 Gratificacions serveis administratius
30,231,12004
1 Retribució Grup C2 s. Socials

0,00
0,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS

1.936,00
8.930,00

1.936,00
8.930,00

10.866,00

TOTAL ALTES

194.652,02

SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
SUPLEMENT DE CRÈDITS
40,920,13000
1 Personal lab. Fix s. Administratius
41,920,15118
1 Gratificacions productivitat
42,132,12001
1 Retrib. Grup A2 seguretat i mobilitat
42,132,12003
1 Retrib. Grup C1 seguretat i mobilitat
42,132,12004
1 Retrib. Grup C2 seguretat i mobilitat
42,132,12006
1 Triennis seguretat i mobilitat
42,132,12100
1 Complement destí seguretat i mobilitat
42,132,12101
1 Complement específic seguretat i mob.
42,132,12103
1 Altres complements seguretat i mobil.
42,132,15103
2 Gratificacions cap de torn
42,132,15103
3 Gratificacions medalles
42,132,15103
4 Gratificació seg. Mobil.-motos/quebrant.
42,132,15103
6 Gratificació seguretat i mobilitat-mercat
42,132,15103
7 Gratificació seg.-mobilitat- substitució
42,132,15118
1 Gratificació productivitat policia munic.
42,135,15110
1 Gratificacions protecció civil
43,931,12001
1 Retrib. Grup A2 s. Econòmics
43,931,12003
1 Retrib. Grup C1 s. Econòmics
43,931,12004
1 Retrib. Grup C2 s. Econòmics
43,931,12006
1 Triennis s. Econòmics
43,931,12100
1 Complement destí s. Econòmics
43,931,12101
1 Complement específic s. Econòmics
43,931,12103
1 Altres complement s. Econòmics
43,931,15101
1 Gratificacions s. Econòmics
51,337,13000
1 Retrib. Pers. Lab. Fix. S. Joventut
51,337,13100
1 Retrib. Pers. Lab. temporal S. Joventut
60,912,10000
1 Retrib. Alts càrrecs electes
60,912,11000
2 P.E. bàsiques C1 càrrecs confiança
60,912,12003
1 Retrib. Grup C1 òrgans govern
60,912,12006
1 Triennis òrgans govern
60,912,12100
1 Complement destí òrgans govern
60,912,12101
1 Compl. Específic òrgans govern
60,912,12103
1 Altres complements òrgans govern
60,912,13000
1 Per. Laboral òrgans govern
40,920,62600

1 Equipament informàtic

TOTAL SUPLEMENT

92.428,00
50.000,00
13.936,00
324.359,00
30.057,00
52.608,00
175.292,00
529.468,00
43.360,00
6.687,00
1.000,00
3.420,00
4.884,00
700,00
26.000,00
4.983,00
13.950,00
73.243,00
8.709,00
16.261,00
50.429,00
82.437,00
11.045,00
1,00
21.254,00
20.488,00
151.943,00
10.464,00
10.464,00
3.200,00
7.409,00
12.551,00
1.771,00
35.843,00

Modificació
1.457,00
1.250,00
349,00
8.116,00
755,00
1.324,00
4.386,00
13.242,00
1.085,00
173,00
22,50
90,00
126,00
18,00
650,00
127,00
12.579,00
1.832,00
218,00
409,00
7.757,00
13.513,00
875,00
26.934,00
533,00
517,00
83,52
263,00
263,00
81,00
188,00
316,00
46,00
899,00

crèdit final
93.885,00
51.250,00
14.285,00
332.475,00
30.812,00
53.932,00
179.678,00
542.710,00
44.445,00
6.860,00
1.022,50
3.510,00
5.010,00
718,00
26.650,00
5.110,00
26.529,00
75.075,00
8.927,00
16.670,00
58.186,00
95.950,00
11.920,00
26.935,00
21.787,00
21.005,00
152.026,52
10.727,00
10.727,00
3.281,00
7.597,00
12.867,00
1.817,00
36.742,00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

crèdit inicial

110.477,02
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CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
40,920,15100
1 Gratificacions serveis administratius
30,231,12004
1 Retribució Grup C2 s. Socials
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
TOTAL ALTES

0,00
0,00

1.936,00
8.930,00
10.866,00
194.652,02

1.936,00
8.930,00

TERCER.- Els presents acords tenen el caràcter d’aprovació inicial i s’exposaran al públic en
el termini de quinze dies mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a efectes
de que els interessats puguin presentar al·legacions. Si transcorregut l’indicat termini no
s’hagués presentat cap reclamació, l’aprovació s’entendrà definitiva sense necessitat de cap
altre acord.

B) MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE PATRONAT MUNICIPAL DE
L'ESPORT DE L'ESCALA
Considerant la necessitat d’atendre despeses de caràcter urgent i necessari que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent, inexistentment o insuficientment dotades en les consignacions del Pressupost del Patronat Municipal de l'Esport en vigor, per un import de Sis mil tres
cents trenta euros (6.330,00 €).
Atès el que disposa l’article 177 al 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe emès per la Intervenció, informant la necessitat de tramitació d’un expedient de
modificació de crèdit així com el finançament possible del mateix.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de l’Alcalde, responsable de l’àrea d’Hisenda.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
41,340,15101
1 Plus productivitat rendiment treball

crèdit inicial
3.600,00

TOTAL SUPLEMENT
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
41,340,13100
1 Retribucions personal laboral temporal

Modificació crèdit final
90,00 3.690,00
90,00

0,00

6.240,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS

6.240,00

TOTAL ALTES

6.330,00

6.240,00
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SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
41,929,13002

1 Increment retribucions pers. Lab. Fix

41,340,13000

1 Retribucions personal laboral fix

Crèdit inicial
3.148,00
125.434,00

Modificació

Crèdit final

3.148,00

0,00

3.182,00 122.252,00

TOTAL BAIXES

6.330,00

TOTAL FINANÇAMENT

6.330,00

TERCER.- Els presents acords tenen el caràcter d’aprovació inicial i s’exposaran al públic en
el termini de quinze dies mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a efectes
de que els interessats puguin presentar al·legacions. Si transcorregut l’indicat termini no
s’hagués presentat cap reclamació, l’aprovació s’entendrà definitiva sense necessitat de cap
altre acord.

C) MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DEL PATRONAT INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ (IME)
Considerant la necessitat d’atendre despeses de caràcter urgent i necessari que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent, inexistentment o insuficientment dotades en les consignacions del Pressupost del Patronat Institut Municipal d'Educació en vigor, per un import de Set
mil sis cents un euros (7.601,00 €).
Atès el que disposa l’article 177 al 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe emès per la Intervenció, informant la necessitat de tramitació d’un expedient de
modificació de crèdit així com el finançament possible del mateix.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de l’Alcalde, responsable de l’àrea d’Hisenda.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit final

200.990,00

5.025,00

206.015,00

10,320,13000

1 Retrib. Pers. Lab. Fix. Escola bressol

10,320,13100

1 Retrib. Pers. Lab. Temp. Escola bressol

58.178,00

1.457,00

59.635,00

12,320,13000

3 Retrib. Pers. Lab. Fix. Porters mantenid.

35.696,00

894,00

36.590,00

41,320,15100

1 Plus rendiment treballs

9.000,00

225,00

9.225,00

TOTAL SUPLEMENT

7.601,00
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SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES

crèdit inicial

Modificació

crèdit final

41,929,13002 1 Increment retrib. Pers. Lab. Fix

6.772,00

6.772,00

0,00

41,929,13102 1 Previsió increm. Retrib. Pers. Lab. Temp.

1.455,00

829,00

626,00

TOTAL BAIXES

7.601,00

TOTAL FINANÇAMENT

7.601,00

TERCER.- Els presents acords tenen el caràcter d’aprovació inicial i s’exposaran al públic en
el termini de quinze dies mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a efectes
de que els interessats puguin presentar al·legacions. Si transcorregut l’indicat termini no
s’hagués presentat cap reclamació, l’aprovació s’entendrà definitiva sense necessitat de cap
altre acord.

D) MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DEL PATRONAT AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TURÍSTIC (ADET)
Considerant la necessitat d’atendre despeses de caràcter urgent i necessari que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent, inexistentment o insuficientment dotades en les consignacions del Pressupost de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic en vigor, per un
import de Sis mil dos-cents noranta-sis euros (6.296,00€)
Atès el que disposa l’article 177 al 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
Vist l’informe emès per la Intervenció, informant la necessitat de tramitació d’un expedient de
modificació de crèdit així com el finançament possible del mateix.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de l’Alcalde, responsable de l’àrea d’Hisenda.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:

ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
20,432,13000

1 Retribucions per. Lab. Fix turisme

20,432,13100

1 Retribucions pers. Lab. Temp. Turisme

20,432,15100

1 Gratificacions turisme

31,432,13100

1 Pers. Lab. Temporal sala polivalent

crèdit inicial

Modificació

crèdit final

160.420,00

3.971,00

164.391,00

19.460,00

488,00

19.948,00

4.035,00

102,00

4.137,00

19.734,00

496,00

20.230,00
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31,432,15100

1 Gratificacions sala polivalent

401,432,13100

1 Pers. Lab. Temporal Alfolí sal

41,432,15100

1 Plus productivitat rendiment treball

925,00

25,00

950,00

43.994,00

1.101,00

45.095,00

113,00

4.613,00

4.500,00

TOTAL SUPLEMENT

6.296,00

SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES

crèdit inicial

Modificació

crèdit final

41,929,13002

1 Previsió increment retrib. P. Lab. Fix

4.076,00

4.076,00

0,00

41,929,13102

1 Previsió increment retrib. P. Lab. Temp.

2.220,00

2.220,00

0,00

TOTAL BAIXES

6.296,00
TOTAL FINANÇAMENT

6.296,00

TERCER.- Els presents acords tenen el caràcter d’aprovació inicial i s’exposaran al públic en
el termini de quinze dies mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a efectes
de que els interessats puguin presentar al·legacions. Si transcorregut l’indicat termini no
s’hagués presentat cap reclamació, l’aprovació s’entendrà definitiva sense necessitat de cap
altre acord.

E) MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ I AUDIOVISUALS DE L'ESCALA
Considerant la necessitat d’atendre despeses de caràcter urgent i necessari que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent, inexistentment o insuficientment dotades en les consignacions del Pressupost del Patronat de Mitjans de Comunicació i Audiovisuals en vigor, per un
import de Mil nou cents divuit euros (1.918,00 €)
Atès el que disposa l’article 177 al 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
Vist l’informe emès per la Intervenció, informant la necessitat de tramitació d’un expedient de
modificació de crèdit així com el finançament possible del mateix.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta de l’Alcalde, responsable de l’àrea d’Hisenda.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
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SUPLEMENT DE CRÈDITS
41,491,13000

1 Retribució personal laboral fix

41,491,15101

1 Plus productivitat rendiment treball

crèdit inicial

Modificació

crèdit final

76.685,00

1.855,00

78.540,00

2.518,00

63,00

2.581,00

TOTAL SUPLEMENT

1.918,00

SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
41,929,13002

1 Increment retributiu pers. Lab. Fix

crèdit inicial
1.918,00

Modificació
1.918,00

TOTAL BAIXES

1.918,00

TOTAL FINANÇAMENT

1.918,00

crèdit final
0,00

TERCER.- Els presents acords tenen el caràcter d’aprovació inicial i s’exposaran al públic en
el termini de quinze dies mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, a efectes
de que els interessats puguin presentar al·legacions. Si transcorregut l’indicat termini no
s’hagués presentat cap reclamació, l’aprovació s’entendrà definitiva sense necessitat de cap
altre acord.
6.- DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D'UN EMPLEAT PÚBLIC
Mariona Muñoz, Regidora de Personal, dóna lectura i defensa de la present proposta
d’acord, referida a declaració de compatibilitat d’empleat públic, interessada per arquitecte
tècnic, adscrit a serveis de l’Oficina Tècnica municipal.
En Joan Ball-llosera, pel Grup del PP, recorda que sempre ha estat crític amb el fet que per
part de personal de l’Ajuntament es pugui facilitar que tinguin més d’una feina, encara que
anuncia que no votarà en contra.
Pensa que no troba prou especificada la segona activitat, ni els horaris de la segona
activitat, ni el despatx en què treballarà, ni la feina a realitzar.
Accepta que hi haurà bona fe i serà totalment compatible amb la de l'Ajuntament.
Anuncia la seva abstenció, per fer una mena de toc d’atenció en relació al tema.
Diu que l’Ajuntament hauria de tenir més dades sobre què farà i on farà la segona activitat,
per confirmar que en cap moment es pugui donar peu a cap incompatibilitat.
En Víctor Puga considera que estem a davant d’un debat que és recurrent, però que està
totalment regulat i condicionat.
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Vista la instància presentada pel treballador Sr. Manuel Ricart Quero, amb registre d’entrada
número 69, de data 3 de gener de 2019, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat per exercir
professionalment com a arquitecte tècnic per compte propi a partir del 7 de gener d’enguany.
Atès que el Sr. Manuel Ricart Quero és empleat públic de l’Ajuntament de l’Escala, en règim
laboral a jornada complerta des de l’1 de gener de 2019, categoria A2, i figura adscrit al
personal de serveis urbanístics com a arquitecte tècnic.
Atès que l’interessat no especifica la dedicació a la segona activitat.
Vist que l’art. 329, en relació al 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix la possibilitat de reconèixer la
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a
l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici
d’ambdues activitats.
Vista la normativa d’aplicació, Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatiblitat, el Reial
decret 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents, la Disposició
final tercera del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Elevada proposta al Ple.
S’ACORDA, per majoria absoluta; 15 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, À. Rodriguez, R. Bosch, L. Oriol, M. Caldés, R.
Sanchez, X. Ballesta i E. Estrems) i 1 abstenció (J. Ball-llosera).
PRIMER.- Autoritzar al Sr. Manuel Ricart Quero la compatibilitat de l’activitat privada per
compte propi, des del 7 de gener de 2019, com a arquitecte tècnic, amb una dedicació horària
igual o inferior a 18,75 hores setmanals distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en
aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a arquitecte tècnic, categoria A2, a la plantilla
de l’Ajuntament de l’Escala; amb exclusió del municipi de l’Escala i fent observar que no podrà
rebre encàrrecs de l’Ajuntament de l’Escala, ni de cap altre administració/entitat si l’assumpte
ha de ser sotmès a llicència, autorització, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament de
l’Escala.
SEGON.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
TERCER.- El Sr. Manuel Ricart Quero està obligat a posar en coneixement d’aquest
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
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7.- DENÚNCIA, PER EVITACIÓ DE PRÒRROGA, DE CONTRACTES ENTRE
L'AJUNTAMENT DE L'ESCALA I TRADIA PELS SERVEIS DE DIFUSIÓ DE TELEVISIÓ
DIGITAL TERRESTRE I DE TRANSPORT DE SENYAL AUDIOVISUAL
En Víctor Puga, Alcalde, explica que el nostre personal tècnic del Patronat de Mitjans de
Comunicació considera que hi ha alternatives millor de preu que permeten denunciar la
vigència del contracte actual.
És per això que es proposa no prorrogar el contracte, una vegada arriba a la seva
finalització.
Etna Estrems i Fayos, pel grup municipal d’ERC-JuntsXL’E., adverteix de la coincidència de
la finalització del contracte en data 25 de maig, amb Eleccions Locals el 26 de maig, de manera
que caldria solucionar el tema abans de que passi això i eleccions.
En Víctor Puga diu que està previst.

Vistos els contractes celebrats amb Tradia Telecom, S.A (en endavant TRADIA) de 25 de
maig de 2009 per a la prestació del servei de transport de senyal audiovisual i de 26 de maig de
2009 per a la prestació del servei integral de difusió de televisió digital local per ones terrestres
des del centre de Rocacorba.
Vist que en la clàusula segona del contracte per a la prestació del servei integral de difusió
de televisió digital local per ones terrestres des del centre de Rocacorba, relativa a la durada
del mateix, es preveu la pròrroga per períodes anuals en cas de no intervenir notificació
d'alguna de les parts a l'altra comunicada per escrit amb tres mesos d'antelació al venciment
del contracte, és a dir, en data 26 de maig de 2019.
Vist que en la clàusules cinquena del contracte per a la prestació del servei de transport de
senyal audiovisual, relativa a la durada del mateix es preveu la pròrroga per períodes anuals
excepte resolució expressa d'alguna de les parts, comunicada a l'altra per escrit amb tres
mesos d'antelació al venciment del contracte, és a dir, en data 25 de maig de 2019 en aquest
cas.
Vist que és voluntat d'aquesta Corporació no prorrogar ambdós contractes més enllà de la
durada mínima establerta de 10 anys, en temps i forma
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- Acordar no prorrogar el contracte entre l'Ajuntament de l'Escala i TRADIA per a la
prestació del servei integral de difusió de televisió digital local per ones terrestres des del centre
de Rocacorba.
SEGON.- Acordar no prorrogar el contracte entre l'Ajuntament de l'Escala i TRADIA per a la
prestació del servei de transport de senyal audiovisual.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
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8.- LICITACIÓ DEL CONTRACTE PATRIMONIAL D'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC SITUAT A
PL. CATALUNYA
En Robert Figueras, Regidor de Serveis, recorda que en haver estat declaració deserta la
licitació de quiosc en Plaça de Catalunya, ara es proposa una adjudicació per dos anys, quina
convocatòria pública es licita per dos anys.
Explica que, atesa proposta formulada en sessió informativa, queda incorporada una
esmena referida a la flexibilitat d’horari d’explotació en l’hora de tancament del servei durant la
tarda/nit.

Vist acord de Ple de 29 de gener de 2018 en que es declarava deserta la licitació del
contracte patrimonial per a l'explotació del quiosc, situat al recinte de la Plaça Catalunya.
Vist que transcorregut un any, interessa que el quiosc de Plaça Catalunya tingui activitat, es
torna a licitar l'explotació del mateix amb la introducció de modificacions en el Plec que regeix
l'adjudicació per a incentivar la presentació d'ofertes i donar-ne publicitat a efectes de
concurrència.
En qualsevol cas, de no presentar-se pliques de nou es podrà recórrer al que estableix
l'art.137.4d) de la Llei de patrimoni de les administracions públiques respecte a l'adjudicació
directa.
Per l’exposat, i d’acord amb la normativa que és d’aplicació, la Llei 33/2003, de Patrimoni de
les Administracions Públiques i la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives que regiran, per procediment obert i
tramitació ordinària, la licitació per al contracte patrimonial d'explotació del quiosc situat al
recinte de la Plaça Catalunya.
SEGON.- Publicar l'anunci de licitació al BOP i donar-ne publicitat al perfil del contractant de
l’Ajuntament de l’Escala i a la web de la Corporació.

9.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I VIBRACIONS
En Josep Bofill, Regidor d’Urbanisme, proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança de
vibracions. Normativa de la Generalitat.
Anuncia el sotmetiment de l’expedient a informació pública.
Etna Estrems, pel Grup municipal d’ERC-JuntsXL’E., diu que ara era el moment d’abordar el
tema més delicat referit a la compatibilitat entre descans i oci nocturn.
Considera que l’Ordenança hauria de garantir també les activitats d’oci nocturn, establint la
diferència entre diferents zones, no essent el mateix la zona del Puig Sec que la zona del Port.’,
de manera que el Mapa de zones a efectes de l’Ordenança sigui prou adequat.
Anuncia la seva abstenció.
Considera q1ue pot haver problemes amb varis locals que aniran tancant.
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En Joan Ball-llosera, pel Grup Municipal del Partit Popular, pensa que s’ha de prioritzar el
descans dels veïns, amb protecció, sense perjudici de deixar per a zones concretes les
activitats d’oci nocturn.
Considera que la Policia no actua igual a unes zones i altres i pensa que un municipi turístic
ha de tenir respecte pel descans a l’estiu diferent i compatible amb activitats, però no està
d’acord en protegir de manera diferent les zones.
Valora positivament l’Ordenança perquè és una bona eina per llocs on es pot fer més o
menys.
Anuncia que votarà a favor del document què li sembla bé.
Pensa que els locals poden fer la seva feina, sense haver de molestar els veïns, no pujant el
volum més del compte.
En Josep Bofill diu que també són necessàries obres, atendre prevencions de dret civil i
evitar problemes quan la gent surt al carrer.
Recorda que L’Escala ja té un mapa acústic amb concentració en punts molt localitzats, que
deixen l’activitat en llocs més del nucli.
En Victor Puga es defensa de la critica per acusacions de tenir molta tolerància i critiques
pel contrari.

Atès que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves
competències, pot regular aquelles matèries que consideri afecten a la comunitat veïnal i tenint
en compte que el soroll es considera un agent contaminant des de la Conferència de les
Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
Atès que com a Administracions Públiques, corresponen als ens locals territorials de
Catalunya, en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de
règim local, la potestat reglamentària i la d'autoorganització.
Vista la necessitat d'actualitzar l'ordenança en matèria de sorolls i vibracions al municipi per
tal d'adaptar-la a la normativa vigent.
Vist el document adjunt que incorpora el text proposat com annex.
En compliment d’allò que disposa l’article 178.1 b) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya; i l’article 63.2 del
Decret 175/1995, de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
S’ACORDA, per majoria absoluta; 15 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, À. Rodriguez, R. Bosch, L. Oriol, M. Caldés, R.
Sanchez, X. Ballesta i J. Ball-llosera) i 1 abstenció (E. Estrems).
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions. El
Text de l’esmentada ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots els efectes
legals.
SEGON.- Sotmetre l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant un
període de 30 dies mitjançant la publicació en el BOP de Girona, en el DOGC, en el Diari de
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Girona i al web municipal, perquè es puguin presentar al·legacions i reclamacions. En el supòsit
que no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord
exprés.
TERCER.- Publicar el text íntegre de la Ordenança definitivament aprovada al BOP de
Girona, en compliment d’allò que disposa l’article 178.1 b) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya; i l’article 63.2
del Decret 175/1995, de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

10.- APROVAR EL PLA D’ACCESSIBILITAT EN EL NUCLI ANTIC
En Josep Bofill, Regidor d’Urbanisme, presenta el Pla d’accessibilitat del Nucli antic.
Etna Estrems, pel Grup Municipal d’ERC-JuntsXL’E., anuncia que votarà a favor, encara que
li falta que no s’acabi aquí i es facin els documents referits a transport actes públics i molt més
que voreres i vies.
En segon lloc aprofitar que tenim el del nucli antic i si fem una vorera a Montgó es faci el
mateix que en aquest Pla. Felicita el govern per portar això al Ple.
En Joan Ball-llosera, pel Grup Municipal del PP, considera que el Pla està bé i diu que a
Catalunya 1800000 persones necessiten auxili per dependència i es queixa del fet que els
diferents Plans s’obliden de les persones a peu i del transport públic i diu que els que tenen
problemes de mobilitat no saben com fer per entrar a casa seva dins del Nucli.
Pensa que està molt bé que es transformi L’Escala en ciutat, sense perdre característiques
de poble de pescadors.
Recorda que en un Ple es va dir que la restricció de vehicles a la platja no afectaria els
propietaris de la zona.
Voldria fos diferent per estiu i per hivern.
Anuncia que votarà en contra i que si del que es parla és del tema contaminació vehicles
toca al mar, pensa que hauria de trobar-se un terme mig.
En Xavier Ballesta, Regidor no adscrit, diu que ell i En Carles Carlà votaran a favor per
considerar que fa anys que hauria d’estar en vigor un document com aquest.
Pregunta si té naturalesa de vinculant o no i que, si no, tots plegats ens l’hem de creure i fer
que pugui evolucionar.
Manifesta que ara que s’està fent el carrer Codolar, ja hi ha alguns aspectes de l’obra que
topen una mica amb el Pla d’accessibilitat.
Es fan voreres. No sap si s’ha pensat però cal fer-ho.
En Josep Bofill recorda que el que es presenta és un document ja elaborat des de fa un any
i que pel carrer Codolar el Pla establia dos tipus de tractament; un, de plataforma única i altre
amb voreres. Per temes de seguretat amb pas de vehicles era idoni fer voreres.
Diu que el Pla d’accessibilitat al C/ Codolar el complim i anem complint, respectant les
actuacions en aquest sentit.
Tema dels aparcaments. El Nucli Antic per accessibilitat no permet amplada voreres
aparcaments i voreres.
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Atesa la necessitat d'establir les condicions d'accessibilitat necessàries perquè els espais
d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els serveis i els processos de comunicació
garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb
discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn del municipi.
Atesa la necessitat d'establir un pla d'implementació d'aquestes mesures d'accessibilitat,
identificant les veritables necessitats de la totalitat dels habitants de la ciutat.
Atès que el Pla d'Accessibilitat (PA) proposa les intervencions i els criteris necessaris que
hauran d'implementar-se en els entorns de l'espai urbà, incloent l'estudi dels aspectes de la
comunicació i establint els objectius estratègic següents:
-

Disposar d'un instrument flexible i dinàmic que faci possible la transformació de la ciutat
de cara al futur.
Disposar d'un programa d'intervencions que permeti al Municipi establir prioritats d'acord
a criteris predefinits amb l'objectiu de dur-les a terme.
Conèixer el sistema de gestió en cada intervenció per optimitzar al màxim les inversions
municipals.
Contemplar les necessitats municipals, les capacitats d'inversió i els recursos humans
disponibles perquè el Pla pugui ser assumit pel Municipi.
Impartir formació a responsables i tècnics del municipi per fer possible la unificació de
criteris.

Vista la necessitat d'integrar les condicions bàsiques d'accessibilitat, d'acord amb les
directrius internacionals i estatals.
De conformitat a allò establert a l'article 5 de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
S’ACORDA, per majoria absoluta; 15 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, À. Rodriguez, R. Bosch, L. Oriol, M. Caldés, R.
Sanchez, X. Ballesta i E. Estrems) i 1 vot en contra (J. Ball-llosera).
PRIMER.- Aprovar el Pla d'accessibilitat urbanístic de mig nucli antic del municipi de
l'Escala.
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant la
seva publicació a la web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

11.- APROVAR EL PLA DIRECTOR DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL MUNICIPI DE
L’ESCALA
En Josep Bofill, Regidor d’Urbanisme, presenta el Pla Director de les Obres d’urbanització
del Municipi de L’Escala.
En Robert Bosch, pel Grup Municipal de CIU, diu no tenir dubtes al respecte de què el
document que es presenta, probablement, hagi estat molt o moltíssim treballat, però que no
s’ha comptat amb el seu Grup per parlar sobre aquest tema i que el fet que s’hagi lliurat als
Regidors més de sis-centes planes d’informació fa impossible l’estudi del Pla.
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Diu que encara que es tracti d’un document molt treballat per trobar dèficits, té l’objecció de
no trobar massa correcte aprovar-ho abans d’unes eleccions municipals. Pensa que hauria de
ser després del mes de maig.
Creu que 3,5 milions d’Euros és una quantitat que fa quedar el pressupost molt curt, ja que
si fer el carrer Codolar ha costat mig milió, és impossible pensar què serem capaços
d’urbanitzar L’Escala amb 3,5 milions d’Euros.
Anuncia el seu posicionament en contra perquè no es coneix la forma de comptar-ho.
En Joan Ball-llosera, pel Grup del PP, es queixa del fet que es presenti a aprovació un Pla,
quina documentació arriba a més de vuit-centes pàgines, comptant el Annexos.
Creu que és un tema complex i que pronunciar-se sense veure-ho només una mica per
sobre es fa difícil.
Diu que li agradaria veure-ho amb profunditat i no aprovar-ho sense. Demana que
l’aprovació del document tècnic pogués ser ajornat per a un altre dia.
Pensa que s’hi té una responsabilitat en aprovar aquests documents, que no pot assumir
amb tan sols dos o tres dies, anunciant que no votarà a favor.
En Xavier Ballesta, pels regidors no adscrits, diu que el document està molt bé, però que hi
farà falta que l’equip de govern s’ho cregui i les pautes de les prioritats i urbanitzacions. Tenim
present on fa falta actuar.
Li sembla que l’equip socialista no ha abordat en anys cap de les urbanitzacions; que ha vist
urbanitzacions que s’han posat i s’han tret i s’han tornat a posar.
Josep Bofill diu que hi ha assumptes que tenen pendent de dictar sentencies i per prudència
no s’ha tirat en davant amb les execucions d’obres, que han afectat el carrer Barcelona o el
carrer Sàlvia, amb problemes tècnics i altres que es presenten quan abordem aquest tipus
d’urbanització, havent d’afegir encara molt desgast, perquè hi ha gent a favor i d’altres en
contra.
Recorda que fa mig any que varen presentar aquest mateix document i què, havent passat
poc temps des de la seva presentació, es considera ha estat suficient com per proposar la seva
aprovació.
Pensa que el tema del cost de les actuacions previstes al Pla, en no ser un projecte
executiu, no és la més important a considerar, essent més principal la llista de prioritats
contemplada.
En Robert Bosch es sorprèn del fet que es parli del cost d’afectació al pressupost com a un
punt de menor importància, quan és el document més important, des del 2007 com a mínim.
Demana fer decaure aquest punt de l’Ordre del Dia fins després de les eleccions.
En Victor Puga considera que el document què ens ocupa no s’ha llegit, ja que d’altra
manera es veuria que l’únic que pretén es fixar prioritats.
Pensa que seria aventurat, a dia d’avui, fixar una quantitat estimada en milions d'Euros.
Diu que el document vol fer una radiografia i segmentar prioritats. Tenir en compte una sèrie
de factors.
Afirma que una legislatura són quatre anys i no cal llançar els sis darrers mesos, quan ja
havia estat presentat amb temps per aprofundir en el seu contingut.
Diu que la vàlua del document és tenir en compte els factors analitzats i no projectar
compromís a governs futurs; seguretat, enllumenat...factors amb una puntuació i prioritat,
mantenint que no obeeix el Pla a cap qüestió política, sinó als factors i prioritats de referència.
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En Joan Ball-llosera adverteix que les dates de redacció i entrega del Pla es remunten a
gener de 2018 i és ara quan es lliura als Regidors.
Ho veu igual que el Pla Urbanístic, que ha generat diferents presentacions i no s’ha arribat a
concretar.
Pensa que fer una primera sessió per lliurar als sis mesos un document podrà servir de
radiografia per treballar en el futur.
Però li hagués agradat poder comptar amb l’òptica de l’afectat que són una part molt
important dels veïns que demanin o puguin pagar-ho.
Aplaudeix la posició reflexiva de l’Ajuntament, mirant de no fer-ho a la lleugera i possibilitant
allargar-ho.
En Robert Bosch diu no arribar a saber si s’ha entès la seva posició, ja que el que
proposava era fixar prioritats, no veient-se en cor d’acceptar propostes serioses en quatre dies.
Critica que es respongui tan sols a la plasmació d’un programa i que es passi per alt la
qüestió dels diners que costen les actuacions a realitzar.
Considera que el document que es sotmet a aprovació pot ser impecable, però no ho és la
proposta d’acord.

Ateses les condicions en què es va produir el creixement urbanístic de l'Escala, que ha
comportat en molts casos que les urbanitzacions perifèriques estiguin pendents de completar i
presentin dèficits en alguns serveis.
Atenent el gran nombre d'actuacions a realitzar per a corregir aquests dèficits i les
limitacions pressupostàries i la capacitat de gestió del propi Ajuntament.
Estimant la necessitat d'obtenir una imatge actual del sòl urbanitzat de l'Escala per tal de
poder prendre les decisions amb racionalitat, programant les actuacions en funció de les
necessitats i la seva importància estratègica.
Atès que el Pla director de les obres d'urbanització del municipi de l'Escala, com a guia i eina
de gestió permetrà:
-

-

-

Delimitar les diferents zones urbanes que presenten dèficits urbans o problemàtiques
urbanístiques i socials, que tindran una dimensió adequada per la seva execució de
forma autònoma.
Avaluar i analitzar la cartografia dels serveis existents facilitada per l’ajuntament (xarxa
de sanejament i enllumenat), la vialitat (pavimentació ...) i altres possibles vectors que
permetin detectar i valorar l’estat de les urbanitzacions.
Descriure les principals actuacions per les zones urbanes delimitades.
Definir uns criteris tècnics per prioritzar les actuacions en les zones urbanes de
l’Escala, ponderats segons la seva importància, i avaluats a cada sector.
Proposar una priorització en les inversions i actuacions estudiades, d’acord els criteris
tècnics valorats.
Estimar el cost aproximat de les actuacions en les diferents zones urbanes delimitades
al municipi.

S’ACORDA, per majoria absoluta; 11 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, À. Rodriguez, X. Ballesta i E. Estrems), 4 vots
en contra (R. Bosch, L. Oriol, M. Caldés, R. Sanchez) i 1 abtenció (J. Ball-llosera).
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PRIMER.- Aprovar el Pla director de les obres d'urbanització del municipi de l'Escala.
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant la
seva publicació a la web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

12.- LICITACIÓ PER A LLIURAR AUTORITZACIONS PER TEMPORADA DE LES
TERRASSES DE RIELLS, L'ANY 2019
En Robert Bosch, Regidor de Serveis, explica que s’ha parlat amb els restauradors de la
zona del Passeig Marítim de Riells, dins la zona d’influència de la platja, per la incidència de
possibles modificacions en terrasses al Passeig.
Explica que s’ha fet recurs i presentat al·legacions, adduint que pot haver diferents solucions
d’explotació durant la temporada d’estiu, amb desmuntatge i no ocupació per l’hivern.
Afirma que als restauradors els sembla bé la proposta que ara s’eleva a Ple.

Vist que per la temporada estiuenca els bars i restaurants del Passeig Riells, habitualment
exploten les terrasses que hi ha en el mateix.
En tant que actualment hi ha sis terrasses de quaranta metres quadrats cadascuna, i per
distància, es permet que s'explotin pels locals situats als números 46 a 72 del Passeig Riells i
per tant, hi hauria més locals que terrasses amb possibilitats d'optar a les autoritzacions.
Vistos els articles 92 i 96 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques (en
endavant, LPAP) referent a les autoritzacions i al seu atorgament, respectivament.
En tant que per acord de Ple de novembre de 2018 s'aprova el Pla d'Usos 2019, mancant
l'apartat referit a les terrasses del Passeig Riells i que aquesta s'esmena proposant al present
Ple la seva modificació i adjuntant l'annex que correspon a les mateixes.
Tenint en compte que l'explotació de temporada es realitza exclusivament per la temporada
alta del municipi, constituint aquesta des de Setmana santa fins passat el període estival es
reconeix la necessitat, per evitar perjudicis als titulars dels locals de restauració, que s'aprovi la
licitació de manera conjunta amb l'aprovació de l'annex al Pla d'Usos 2019 corresponent i que
la tramitació sigui en paral·lel sens perjudici que les circumstàncies de la licitació es puguin
veure alterades per la resolució expressa de l'òrgan competent, és a dir, el Departament de
Costes.
S'ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el plec de condicions per a l'atorgament d'autoritzacions, en règim de
concurrència, per procediment obert i tramitació ordinària per l'explotació de les terrasses del
Passeig de Riells condicionat a la tramitació corresponent de l'annex al Pla d'Usos de Platges
2019 amb Costes.
SEGON.- Autoritzar directament als peticionaris que ho sol·licitin en cas que hi hagi
terrasses que quedin desertes en la licitació, si s'escau.
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TERCER.- Donar publicitat al plec de condicions als efectes oportuns, durant un període de
quinze dies naturals d'acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic.

13.- ASSUMPTES URGENTS
No hi ha.

14.- MOCIONS
No hi ha presentades.

15.- PRECS I PREGUNTES
Etna Estrems, pel Grup Municipal d’ERC-JuntsXL’E., pregunta per la situació creada al
Passeig Marítim amb motiu de les obres de l’Hotel Neus Mar. Unes obres que han ocassionat
l’anada a mar d’aigües brutes que poden suposar una afectació ambiental, per haver arribat al
nivell freàtic.
Pregunta si no hi haurà algun tipus de responsabilitat, quan hem vist imatges escandaloses i
sabem que no es poden fer obres a 500 metres de la Costa.
Considera s’està produint una constant destrucció del patrimoni de L’Escala. Pregunta per
un Catàleg de protecció urbanística que diu no haver-lo vist i s’interessa perquè es tiri endavant
l’aplicació dels nivells de protecció i que el catàleg passi a ser vigent.
Lamenta que ens pugui passar que la Casa del pintor Lluís Albert es perdi, per no haver
estat protegida a temps.
En un altre ordre de coses, informa de la disponibilitat de subvencions i diners destinats a
abordar polítiques de gènere, que potser podem aprofitar per tirar endavant la idea que
L’Escala tingui un punt per fer més pròxim poder respondre agressions “punt lila”.
En Joan Ball-llosera, pel Grup del PP, diu tenir dues qüestions a plantejar; una, el fet que es
sanciona amb 200 € circular a la zona de la Platja, cosa que li sembla un tant excessiu.
Sol·licita informació sobre les previsions de celebració de Junta Local de Seguretat, que no
s’ha fet el 2018. Demana fer-ne una abans de les eleccions.
Insisteix a dir que pel turisme un punt negatiu que pot ser definitiu és haver de rebre una
multa de 200.
En Xavier Ballesta, pels Regidors no adscrits, diu que hi ha uns passos de vianants per
accedir al Parc que hi ha al costat de Ballmanetes que estan acabats de fer, però no pot entrar
la mainada. Pregunta en quin estat es troba l’àrea.
Pregunta també pel Passatge Sert i si es sap alguna cosa del foc que es va produir a l’Alfolí.
També alerta sobre un esvoranc als carrers Daró i Francolí, on el pas està tallat. Demana
habilitar un pas pels que baixen.
Per últim, diu voler felicitar haver canviat el llaç de la balconada i pregunta si es fa alguna
cosa per posar una estelada.
En Josep Bofill, Regidor d’Urbanisme, explica que les obres de Ca la Neus van provocar que
aflorés una marea subterrània provinent de riu, amb baixada de sediments del mateix riu.
Informa de les actuacions al llarg de l’Avinguda Girona, amb previsió d’eixamplar voreres.
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Diu que el Parc al costat de Ballmanetes s’inaugura tot just desprès d’efectuada una
homologació.
Informa del fet que Passatges Bescanó, Ripoll i Mas Torreportes són expedients que estan
oberts.
En Robert Figueras, Regidor de Serveis, informa de l’obra que depèn del Consorci de la
Costa Brava, amb contractació de les obres i fixació del termini d’execució de l’obra en curs, del
que queden un o dos mesos encara.
En Xavier Ballesta pregunta per un pas alternatiu.
En Robert Figueras diu que li sembla difícil atendre la petició.
En Rafel López, Regidor de Cultura i Joventut, recorda que va haver un punt lila als estands,
per cap d’any, barraques i primera activitat per carnaval. Diu que es vol insistir en promoure
aquest servei.
En Víctor Puga explica que a l’edifici de l’Alfolí les mesures d’ignifugació van funcionar
correctament, quan alguns tubs i equip elèctric es van cremar.
Diu que quan vingui l’Instal·lador veurem què ens diuen al respecte.
Pel que fa a la sanció 200 € creu que la senyalització és prou correcta i que hi ha
excepcions autoritzades suficients.
Afirma que la Junta Local de Seguretat no s’ha convocat i tampoc hi ha informació que lliurar
fins que no tingui lloc aquella.
Diu que, un cop feta la Junta, el Regidor organitzarà una reunió per explicar els detalls.
Com que en algun moment de la sessió s’ha parlat de destrucció de patrimoni, nega
l’acusació i recorda que aquest Ajuntament recupera patrimoni i no el destrueix, sinó que es
ressalta el seu valor.
Accepta que és indubtable que una finca concreta al Passeig Lluís Albert no està protegida
perquè quan es va pensar si hauria d’estar o no protegida es va resoldre al seu moment que
no. Diu que no està en un limbe local i fer-ho conseqüències econòmiques enormes.
Etna Estrems diu que la seva intervenció volia insistir en disposar del catàleg de protecció
d’edificis que sembla ser no s’ha aprovat mai i no en criticar en cap cas una actuació singular.
Diu que si existeix un catàleg cal tenir-ho.
En Joan Ball-llosera lamenta la multa de 200 € a la Platja.
Pensa que avui per avui, un quadre elèctric és impossible que es cremi i creu que alguna
altra cosa ha fallat o el quadre elèctric estava malament fet.
En Víctor Puga admet que el foc s’ha ocasionat allà, però que sembla ser que no es va
produir per un escalfament de cables.
Afegeix que com que la qüestió està en anàlisi, no procedeix fer conjectures.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les vint-i-una hores i trenta-nou
minuts. EN DONO FE.
L’ALCALDE

EL SECRETARI
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