2 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE A CELEBRAR EL DIA 11 DE MARÇ DE 2019

A la Casa de la Vila, essent les vint hores i un minut del dia onze de març 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
Carles Carlà i Barbero
Juan Ball-llosera i Llagostera
Ma. Isabel Calderon i Carmona
Raquel Sanchez i Oliveras

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.

1.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS
Es lliuren esborranys d’Actes pendents d'aprovació, que es sotmeten a aprovació:
Actes corresponents a 07/05/2018, 11/06/2018, 17/09/2018, 05/11/2018 i 03/12/2018.

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 11/03/2019
Núm.
Decret

EXP.

263

2019/12

DESCRIPCIÓ
Emetre 8 liquidacions concepte taxa recollida escombraries
negocis. Import 6.650,10 €.

DATA

25/02/2019

1

264

Emetre 8 liquidacions concepte taxa llicència obertura
establiments. Import 5.178,52 €.
Emetre 92 liquidacions concepte preu públic servei escola
bressol curs 2018/19. import 12.420 €.
Emetre 1 liquidació concepte aprofitament domini públic.
Telefónica. Import 679,95 €.
Emetre 6 liquidacions concepte taxa aprofitament especial
domini públic. Import. 6.388,61 €.
Emetre 2 liquidacions concepte taxa ocupació terrenys d'ús
públic. Import 36,16 €.
Emetre 15 liquidacions concepte taxa servei ocupació via
pública. Import 619,80 €.
Emetre 5 liquidacions concepte taxa serveis socials, joventut,
cultura, esports i comunicació. Import 454,96 €.
Emetre 9 liquidacions concepte taxa serveis socials, joventut,
cultura, esports i comunicació. Import 579,59 €.
Emetre 18 liquidacios concepte IBI. Import 16.813,37 €.
Emetre 4 liquidacions concepte taxa expedició documents.
Import 1.039,32 €.
Emetre 5 liquidacions concepte taxa expedició documents.
Import 1.246,71 €.
Emetre 10 liquidacions concepte taxa serveis socials, joventut,
cultura, esports i comunicació. Import 1.154,34 €.
Emetre 5 liquidacions concepte taxa expedició documents.
Import 1.174,02 €.
Emetre 90 liquidacions concepte escola bressol. Import 12.150
€.
Emetre 4 liquidacions concepte taxa serveis socials, joventut,
joventut, cultura, esports i comunicació. Import 1.258,40 €.
Emetre 92 liquidacions concepte preu públic escola bressol.
Import 12.420 €.

265
266
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

Núm.
Decret

EXP.

290

2018/198

291
292

Núm.
Decret

DESCRIPCIÓ

26/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
24/01/2019
22/01/2019
16/01/2019
15/01/2019
22/01/2019
20/12/2018

DATA

Anul·lar 7 rebuts inclosos a la relació adjunta. Import 2.294,34 €. 20/12/2018
Anul·lar 3 rebuts inclosos a la relació adjunta. Import 1.154,34 €. 31/12/2018
Anul·lar 20 rebuts inclosos en relació adjunta. Import 9.244,23 €. 31/12/2018

EXP.

293 2019/778
2018/4508
294
2018/4706
295
296 2019/685

DESCRIPCIÓ
Aprovar l'oferta pública d'ocupació any 2019.
Aprovar relació admesos i exclosos procediment selectiu
provisió plaça Administratiu/va.
Aprovar relació admesos i exclosos procediment selectiu
provisió plaça Administratiu/va.
Aprovar les bases que regiran procés de selecció borsa de
treball tècnics de grau mitjà econòmic. A

DATA
25/02/2019
21/02/2019
21/02/2019

19/02/2019
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La situació de vaga general del 21 F, condicionada al
manteniment dels serveis mínims.
Adscriure en comissió de serveis a Sr. Joan Reches Berrocal,
funcionari del cos administració especial, sotsescala serveis
especials de l'Ajuntament de Pals al lloc d'agent del servei de
298 2019/384 policia de l'Escala.
Autoritzar comissió de serveis a la Sra. Yolanda Maria Toral
299 2019/622 Morente.
Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i
inajornable i realitzar dos nomenaments temporals per
300 2019/470 acumulació de tasques, al servei de Policia Local.
Declarar la situació excepcional i la necessitat urgent i
inajornable i contractar temporalment, mitjà jornada, monitor
301 2019/316 esportiu.
Concedir bestreta de caixa fixa a l'Àrea d'Alcaldia per fer front a
despeses d'import reduit de serveis, subministres i altres
302 2019/187 similars. Import 600 €.
Cessar a Berta Maspoch Alsina, del càrrec confiança o
assessorament especial de naturalesa eventual, de coordinador
303 2019/174 patronat comunicació.
Aprovar calendari laboral 2019
304 2019/7
Aprovar relació d'admesos i exclosos procediement selectiu
305 2018/5072 borsa treball monitors esport.
Aprovar completar el 100 % del sou a totes aquelles
incapacitats transitòries d'empleats públics que derivin de
306 2019/6
malalties o enfermetats comunes.
Aprovar les bases que regiran procès de selecció borsa treball
307 2019/323 pintors brigada.
Aprovar relació d'admesos i exclosos procediment selectiu
308 2019/323 borsa pintors brigada.
297 2019/695

Núm.
Decret
308

EXP.

19/02/2019

18/02/2019
15/02/2019

13/02/2019

30/01/2019

21/01/2019

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019

02/01/2019
04/02/2019
22/02/2019

DESCRIPCIÓ

DATA

Nomenar substitució de l'Inspector en Cap, per el Sotsinpector,
del 27/02/2019 al 06/03/2019.

26/02/2019

3.- DONAR COMPTE D’ACTIVITATS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte de l'agenda d'activitats de l'Alcaldia, quina relació passa a explicar, de
manera ordenada.

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018
No hi ha comentaris respecte de la Liquidació del Pressupost 2018, atès que en la seva
formulació impera un aspecte tècnic del tot rellevant.
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En Víctor Puga, Alcalde Responsable d’Hisenda, recorda que l’empleada municipal, Sra.
Joana Fernández porta 43 anys a l’Ajuntament de L’Escala, realitzant durant un llarg període de
vint-i-tres les funcions d’Interventora accidental.
Explica que els números que integren l’expedient que es presenta son el resultat del treball
propi de funcions de la Intervenció, juntament amb les funcions de Tresoreria.
Demana al Secretari que subscriu faci constar el Reconeixement merescut a la Sra. Joana
Fernández i Manjon per la tasca que ha realitzat durant tots els seus anys de servei a la funció
pública.
Manifesta parlar per tots els Regidors, erigint-se en portaveu, i dóna les gràcies a Joana
Fernandez, present en la Sala de Plens.
L’Ajuntament, en nom de tots, agraeixen la seva professionalitat i la satisfacció amb què ha
treballat durant aquests anys.
Joana Fernández Manjon agraeix totes les paraules que respecte de la seva persona es
diuen en aquest Ple i manifesta que, per ella, ha estat un honor treballar en aquesta casa, dins
la qual ha procurat donar el millor d’ella, ja que és tota una vida la que ha passat aquí.
Afegeix que considera que no solament ha crescut com a interventora, sinó també com a
persona, fent una tasca i una família, amb relació d’amistat amb tothom.
Diu voler agrair a totes les persones que li han ajudat i facilitat la feina i la convivència. I en
aquest apartat té un record per tots els equips de govern i regidors que ho han estat a
l’Ajuntament de L’Escala.

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018
En Víctor Puga, Alcalde-President, responsable de l'Àrea d'Hisenda, dóna compte del Decret
de Liquidació del Pressupost de 2018:

“DECRET D’ALCALDIA
Atès el que estableixen els articles 191, 192 i 193 del RD legislatiu 2/2004, del 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals així com els articles
89 a 105 del RD 500/1990, del 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha format
l’expedient de Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, integrat pel de l’Ajuntament ì els
seus organismes autònoms.
Vist Informe de la Intervenció de 27 de febrer de 2018 relatiu a la Liquidació del Pressupost
de l’Ajuntament de l’exercici 2017, emès en compliment de l’article 191.3 del RD legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Atès que en data 25 de febrer 2019 la Intervenció general ha formulat els ESTATS
CONSOLIDATS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT l ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
DISPOSA:
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PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms corresponent a l’exercici 2018, de la qual se’n desprenen per a cada una de les
entitats que la integren els següents resums:
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICI CORRENT

2.163.630,36

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICIS TANCATS

2.193.929,91

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICI CORRENT

2.152.927,82

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICIS TANCATS

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.632.554,08

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

5.248.903,85

PATRONAT DE L’ESPORT

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICI CORRENT
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICI CORRENT
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICIS TANCATS

0,00
130,00
20.202,96
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

10.205,12

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

82.874,36

ADET

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICI CORRENT
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICI CORRENT
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICIS TANCATS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

166.693,55
100,00
76.443,50
0,00
82.074,42
327.808,61
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PATRONAT MITJANS DE COMUNICACIÓ

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICI CORRENT
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICI CORRENT
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICIS TANCATS

13.354,00
300,00
6.373,60
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

12.266,38

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

36.387,43

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICI CORRENT
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICI CORRENT
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICIS TANCATS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

178.180,43
6.817,02
65.954,25
0,00
22.480,30
353.520,70

SEGON - Aprovar els ESTATS CONSOLIDATS de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i els seus
organismes autònoms dels quals se’n desprèn el següent resum:

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT. EXERCICI CORRENT

2.521.858,14

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.EXERCICIS TANCATS

2.201.276,93

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.EXERCICI CORRENT

2.552.123,86

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. EXERCICIS TANCATS

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.759.580,30

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

6.049.494,95

TERCER.- Comunicar la liquidació del pressupost al Ple de l'Ajuntament de l'Escala en la
primera sessió que aquest celebri d’acord amb el que estableix l’article 90.2 del RD 500/1990
de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI del TRLHL, aprovat pel RDL
2/2004 de 5 de març.
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QUART.- Trametre la informació de la liquidació del pressupost del 2018, a la Comunitat
Autònoma i al Centre o Dependència del Ministeri d'Hisenda que aquest determini, d’acord amb
l’article 91 del Decret 500/1990 de 20 d’abril, d’acord amb els models i els terminis que
legalment es disposin.
L’Escala, 27 de febrer de 2019 Signat.: L’ALCALDE. Davant meu, EL SECRETARI”

5.- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE LA
CORPORACIÓ I ELS SEUS ENS DEPENDENTS PEL 2019
Mariona Muñoz, Regidora personal, presenta aquest punt de l’Ordre del Dia, fent lectura de
la proposta d’acord.

La llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, afegint un
nou article 103 bis de la Llei de Bases. Aquest precepte legal imposa a l’Ajuntament de
l’Escala, l'obligació d’aprovar amb caràcter anual la massa salarial del personal laboral de la
pròpia Corporació i de la resta d’organismes dependents i adscrits que quedin inclosos dins de
l’apartat 2n. d’aquest article 103 bis. Aquesta informació s’ha de publicar a la seu electrònica
corporativa i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Es fa necessari, però, fer alguns aclariments previs sobre el sistema de càlcul utilitzat per
determinar la massa salarial. En primer lloc, cal dir que el Reial Decret llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic, estableix que integra la massa salarial tot el conjunt de retribucions salarials i extra
salarials del personal laboral, i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral
durant l’any, exceptuant en tot cas: Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social;
les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa; les indemnitzacions
corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions o bestretes per
despeses que hagi realitzat el treballador.
“Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje
máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los
dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones
salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en
cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado para 2018. Se
exceptúan, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las
cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones
correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por
gastos que hubiera realizado el trabajador.”
Així, la massa salarial del personal laboral s’ha calculat d’acord amb els següents criteris: En
primer lloc, s’han computat les aplicacions pressupostàries relatives a les retribucions bàsiques
i complementàries de tot el personal laboral fix i temporal de cada organisme. Cal dir que dins
de les retribucions bàsiques del personal laboral s’inclou el concepte de triennis, que retribueix
l’antiguitat del personal laboral, i que per tant, és un concepte salarial que pot experimentar una
variació natural pel pas del temps durant els propers exercicis pressupostaris, i aquest efecte
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no ha de ser tingut en compte per fer la comparació entre exercicis pressupostaris en termes
d’homogeneïtat en quant a l’antiguitat del personal.
En segon lloc, respecte de les aplicacions pressupostàries que fan referència als conceptes
retributius variables com la productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris, no existeix
informació desglossada al pressupost que permeti diferenciar al personal laboral respecte del
personal funcionari en aquestes despeses. Per aquest motiu, per calcular de forma fidel la part
de la massa salarial que s’atribueix al personal laboral exclusivament, s’ha realitzat un càlcul
teòric, fent una simulació a partir del nombre de treballadors pertanyents als dos règims
jurídics.
I en tercer lloc, les aplicacions pressupostàries relatives a la formació i el perfeccionament
del personal, i les ajudes socials de qualsevol índole, també agrupen a tots els empleats de la
plantilla sense distinció entre personal laboral i funcionari. A més, aquest tipus de despesa té
un caràcter rogat, és a dir, que dependrà de circumstàncies personals i de la pròpia voluntat
dels empleats el fet d’acollir-se a aquest tipus de despesa, de forma que per fer una
aproximació a la realitat s’ha fet un càlcul prorratejat que té en compte el nombre d’efectius
laborals segons la plantilla total de personal laboral i funcionari.
A partir de la suma dels anteriors conceptes (aplicacions pressupostàries sobre retribucions
bàsiques i complementàries, conceptes retributius variables i ajudes socials i formació) obtenim
el càlcul de la massa salarial, que a partir de la informació facilitada seria la següent:
Retribucions

Conceptes
retributius
variables

Ajudes
socials i
formació

AJUNTAMENT DE L’ESCALA 1.147.623,00 38.005,00 21.147,00
Organisme autònom Patronat
d’Esports
128.582,00
3.600,00 3.300,00
Organisme autònom Institut
Municipal d’Educació
338.785,00
9.000,00 5.000,00
Agència de Desenvolupament
Econòmic i Turístic
249.904,00
9.460,00 4.350,00
Organisme autònom Patronat
de Comunicació
78.604,00 10.658,00 2.042,00
TOTAL

Massa salarial
2019
1.206.775,00
135.482,00
352.785,00
263.714,00
91.304,00
2.050.060,00

Finalment, convé determinar quin és l’òrgan administratiu encarregat d’aprovar la massa
salarial del personal laboral de la Corporació i els seus ens dependents és el Ple. Malgrat que
la Llei de Bases de Règim Local només atribueix amb caràcter explícit al Ple l’aprovació de les
retribucions complementàries del personal funcionari (article 33.1.f), entenem que, per
comparació, la massa salarial del personal laboral també ha de ser aprovada pel Ple, atès que
les retribucions complementàries del personal laboral forma part del contingut obligat de les
Relacions de Llocs de Treball, les quals han de ser aprovades pel Ple.
En base a aquests antecedents i consideracions, elevada proposta al Ple, S’ACORDA, per
unanimitat:
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PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de l’Escala i de tots
els organismes dependents que conformen el seu sector públic, en compliment de l’article 103
bis de la Llei de Bases de Règim Local, que és la següent:

Retribucions

Conceptes
retributius
variables

Ajudes
socials i
formació

AJUNTAMENT DE L’ESCALA 1.147.623,00 38.005,00 21.147,00
Organisme autònom Patronat
d’Esports
128.582,00
3.600,00 3.300,00
Organisme autònom Institut
Municipal d’Educació
338.785,00
9.000,00 5.000,00
Agència de Desenvolupament
Econòmic i Turístic
249.904,00
9.460,00 4.350,00
Organisme autònom Patronat
de Comunicació
78.604,00 10.658,00 2.042,00
TOTAL

Massa salarial
2019
1.206.775,00
135.482,00
352.785,00
263.714,00
91.304,00
2.050.060,00

SEGON.- Ordenar la publicació de la massa salarial del sector públic laboral de l’Ajuntament
de l’Escala a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en
el termini de 20 dies des de la seva aprovació.

6.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI.
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ
En Robert Figueras, Regidor de Serveis, dóna lectura i defensa la proposta coincident amb
aquest punt de l’Ordre del Dia, explicant el cost anual del servei que es licita i l’acumulat
corresponent als cinc anys de durada de l’adjudicació, fent coincidir el període amb
l’amortització de la planta.
Informa del desplegament del tractament d’orgànica a tot el municipi i de les previsions al
servei de neteja viaria, amb reforç estiu i temporada de setmana santa, caps de setmana i
tardes.
Explica que per la recollida es canvien 40 màquines, a més d’escombradora, baldejar i
aportació de maquinària del plec de clàusules.
Etna Estrems i Fayos, pel Grup d’ERC-JuntsXL’E., diu que el Plec de Clàusules no li ofereix
problemes a nivell tècnic, però afegeix que li costa votar a favor d’una adjudicació per 5 anys,
que no permetria abordar la municipalització dins del proper govern que entri.
Anuncia que no votarà en contra, sinó que s’abstindrà, per no oposar-se a la contractació del
servei.
En Joan Ball-llosera i Llagostera, pel Grup del PP, diu que li ha estat impossible fer lectura
dels 119 fulls lliurats com a documentació integradora dels Plecs, però que està a la confiança
de l’equip de govern i diu no tenir queixes pel moment.
En Xavier Ballesta i Ros, pels Regidors no adscrits, diu que pel que fa al tema de la
municipalització desitjaria un futur municipalitzat amb un gran debat.
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Anuncia que també s’abstindran pel fet que a l’època en què s’aproven les bases els hi
semblen bé, a la vista del retard en tractar la qüestió i que no s’ha fet res.
Pensa que s’ha postat sobre la taula un estudi de municipalització i podíem haver esperat.
Vista la necessitat de licitar el servei de recollida de residus i neteja viària al municipi de
l'Escala.
Vist que d'acord amb l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim
local els municipis resten obligats a la prestació d'aquest servei.
En tant que el valor estimat del contracte és de 15.592.390,90 (IVA exclòs), tenint en compte
possibles pròrrogues i modificacions del contracte.
D'acord amb el plec de clàusules, es preveu una durada del contracte de cinc anys, sense
possibilitat de pròrroga i amb unes modificacions previstes de fins al 20% del preu inicial amb la
voluntat de mantenir el servei actualitzat durant la vigència del mateix.
Per l’exposat, i d’acord amb la normativa que és d’aplicació, Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
S’ACORDA, per majoria absoluta; 13 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 i J.
B all-llosera) i 3 abstencions (E. Estrems, X. Ballesta i C. Carlà):
PRIMER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques, així com els annexes
que s'hi adjunten, per a la licitació del contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària
al municipi de l'Escala.
SEGON.- Publicar l'anunci de licitació al BOP, al DOUE i al Perfil del Contractant als efectes
oportuns..
TERCER.- Declarar la necessitat de prestació ininterrompuda del servei per raons de
salubritat i higiene i considerar obligada la continuïtat del servei en les mateixes circumstàncies
i condicions a les que fins a la data ha vingut prestant l'empresa adjudicatària de l'anterior
contracte subscrit per l'Administració municipal amb l'empresa Urbaser, SA. fins a la nova
adjudicació.
7.- APROVACIÓ DE PLECS DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI
DE L'ESCALA I CONVOCATÒRIA
En Robert Figueras, Regidor de Serveis, dóna lectura i defensa la proposta coincident amb
aquest punt de l’Ordre del Dia.
Etna Estrems, pel Grup d’ERC-JuntsXL’E., considera que el que es presenta és un Plec de
transició, per adaptar-nos a la depuradora i que permetrà un estudi mes aprofundit de les
possibilitats de municipalització.
Anuncia que votarà a favor.
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En Joan Ball-llosera, pel Grup del PP, admet que amb la sessió informativa i havent pogut
llegir abans i plantejar els dubtes, estarà a la confiança de l’equip de govern, generalment
correcte.
En Victor Puga recorda que hi som a davant de serveis bàsics per a la població, que han
motivat que s’hagi parlat en vàries reunions informatives i en Junta de portaveus.
Diu que fa temps que en parlem d’aquest contracte i espera que en breu podrem parlar
d’adjudicacions.
En Xavier Ballesta diu que la documentació sembla ser que no li ha arribat als regidors no
adscrits.
Anuncia que s’abstindran.
Vista la necessitat de licitar el servei de gestió i manteniment de la xarxa municipal
d'abastament d'aigua potable al municipi de l'Escala.
Vist que d'acord amb l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim
local els municipis resten obligats a la prestació d'aquest servei.
En tant que el valor estimat del contracte és de 1.774.000,00 (IVA exclòs), tenint en compte
possibles pròrrogues i modificacions del contracte.
D'acord amb el plec de clàusules, es preveu una durada inicial del contracte d'un any, amb
possibilitat de pròrroga d'un any més.
No es preveuen modificacions.
Per l’exposat, i d’acord amb la normativa que és d’aplicació, Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
S’ACORDA, per majoria absoluta; 14 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, E.
Estrems i J. Ball-llosera) i 2 abstencions (X. Ballesta i C. Carlà):
PRIMER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques, així com els annexes
que s'hi adjunten, per a la licitació del contracte de serveis de gestió i manteniment de la xarxa
municipal d'abastament d'aigua potable al municipi de l'Escala.
SEGON.- Publicar l'anunci de licitació al BOP, al DOUE i al Perfil del Contractant als efectes
oportuns.
TERCER.- Declarar la necessitat de prestació ininterrompuda del servei per raons de
salubritat i higiene i considerar obligada la continuïtat del servei en les mateixes circumstàncies
i condicions a les que fins a la data ha vingut prestant l'empresa adjudicatària de l'anterior
contracte subscrit per l'Administració municipal amb l'empresa Sorea, SA. fins a la nova
contractació.
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8.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ DEL
SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) AL MUNICIPI
Vista la necessitat de licitar el servei de redacció de projecte de l'estació de tractament
d'aigua potable (ETAP).
Vist que per Junta de Govern de 6 de febrer de 2019 s'acorda aprovar l'estudi d'alternatives
per a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) a partir del qual es basa la redacció del
projecte esmentat i donar-li la publicitat oportuna en virtut de l'article 70.1 de la LCSP.
En tant que la redacció d'aquest projecte té la seva raó de ser en la subvenció atorgada per
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a l'Ajuntament de l'Escala per a la construcció de la planta
de tractament, que implicaria un canvi en el model de gestió actual amb considerables millores
tècniques pel municipi.
En tant que el valor estimat del contracte és de 70.000,00 (IVA exclòs), tenint en compte
possibles pròrrogues i modificacions del contracte.
Per l’exposat, i d’acord amb la normativa que és d’aplicació, Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
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 i E.
Estrems, X. Ballesta i C. Carlà) i 1 abstenció (Joan Ball-llosera):
PRIMER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques, així com els annexes
que s'hi adjunten, per a la licitació del contracte de serveis de redacció de projecte de l'estació
de tractament d'aigua potable (ETAP).
SEGON.- Publicar l'anunci de licitació al BOP i al Perfil del Contractant als efectes oportuns.

9.- APROVACIÓ DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR L'ALIENACIÓ DEL BÉ IMMOBLE
PATRIMONIAL CONSISTENT EN LA XARXA HTC DEL MUNICIPI
Atesa la prèvia desafectació a domini públic de la xarxa HTC del municipi de L’Escala,
s’obre la possibilitat d’una adquisició preferent en un període de 15 dies, de conformitat amb la
taxació d’enginyer de telecomunicacions.
En Víctor Puga explica l’expedient i demana comentaris.
En Joan Ball-llosera, pel Grup del PP, diu que ja va manifestar els seus dubtes en el ple
anterior que va tractar per primera vegada el tema i recorda que es va abstenir en el mes de
novembre.
Vol el millor per les dues parts, atès que hi havia un contracte que si no s’havien amortitzat
inversions calia compensar.
Afirma no entendre perquè ara es torna a portar al Ple, ni l’entramat jurídic per fer-ho
d’aquesta manera.
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Entén que l’Ajuntament li deu uns diners a l’empresa i això es torna en possibilitat d’adquirir
aquest bé patrimonial, amb remissió al peritatge del tècnic ja acreditat el mes de novembre Ple.
En Xavier Ballesta anuncia, per endavant, que votaran a favor, encara que coincideix amb la
intervenció d’en Joan Ball-llosera en la dificultat per explicar l’operació que s’aprova.
Aprofita per evidenciar l’ocupació de façanes que s’està produint darrerament pel que li
sembla que no tenim en compte una cosa i és el mapa en que s’està convertint les façanes i la
manera com s’ha de gestionar això en un poble en que ens mirem la façana pel seus colors.
Anuncia que votaran a favor.
En Víctor Puga diu que hem arribat a la situació actual perquè en arriba aquesta tecnologia
per mancances en la senyal de televisió.
Afegeix que l’oferiment es un bé que sempre ha estat titularitat de l’ajuntament, havent
passat molts anys de servei fins el moment actual en què ha deixat de ser servei públic.
Possibilitats xarxa i serveis bé patrimonial hi ha un contracte vigent encara amb unes
amortitzacions pendents.
L’Ajuntament encarrega un peritatge quin resultat és per valor superior al deute, amb
diferència positiva per l’Ajuntament.
En aquests moments es planteja la decisió de l’Ajuntament d’alienar-la.
Primer s’estudiava la subhasta de la xarxa durant els primers dies, comprant a Prisco
Electrònica pel preu diferència.
Discutit l’estat de la tecnologia de la xarxa, cal concretar el seu valor i es va encarregar la
seva taxació.
En Josep Bofill reconeix que la tecnologia avança molt ràpidament.
Diu que la companyia ofereix telefonia i distribució amb una mateixa xarxa. La xarxa ja
implementada en molts de barris de l’Escala, que, si ho haguéssim de fer amb antenes, podrien
suposar molta afectació.
No entén que la xarxa estigui obsoleta.
En Víctor Puga està d’acord amb el tema de l’afectació de façanes, que caldria evitar si no
fos del tot necessari. Molts diners.
Grapar amb canals permetria evitar vols aeris de carrer a carrer.
No grapar obliga a disposar transformadors, menys volguts per la gent.
En Xavier Ballesta diu saber que el que costa és fer-los hi treure i per això demana avançarho.
En Joan Ball-llosera també es queixa del nou canvi de telefonia, que al moment de
transportar cable, s’instal·len caixes de distribució molt grosses.
A l’expedient s’ha acreditat el caràcter patrimonial del bé, el fet que no és necessari per a
l’Ajuntament, el seu valor —fixat mitjançant taxació pericial— i la manca d’obligatorietat de
sol·licitar informe previ al Departament de Governació. Així mateix, s’ha redactat el plec de
clàusules administratives particulars que n’han de regir la subhasta pública, amb els informes
preceptius de la Secretaria i la Intervenció.
Vist l'article 3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de les hisendes
locals s'estableix que "Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el
importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades
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locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior
venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos,
salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien
fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de
adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública."
En tant que en virtut de l'article 137.4h) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les administracions Públiques, s'indica "Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente
un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal."
D'acord amb l'article 103 del mateix text normatiu, quan s'acordi l'alienació de béns
patrimonials, els titulars de drets vigents sobre els mateixos que resultin de concessions
atorgades quan els béns tenien la condició de demanials, tindran un dret preferent per a la seva
adquisició.
Per l'exposat, 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 i E. Estrems, X. Ballesta i C. Carlà) i 1 abstenció (Joan Ball-llosera):
PRIMER.- Aprovar l'alienació del bé patrimonial consistent en la xarxa HTC del municipi de
l'Escala, amb les condicions i per l'import de taxació definit en el document tècnic adjunt.
SEGON.- Notificar al concessionari Prisco Electronica, S.L el dret preferent d'adquisició que
disposa d'acord amb la normativa d'aplicació, per tal que en el termini de 20 dies des de la
rebuda del present pugui exercir-lo.

10.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ESCALA I EL MUSEU
D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-EMPÚRIES
Atesa la tramitació d'expedient relatiu a la conformació de Conveni entre l'Ajuntament de
L'Escala i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, en ordre a preservació del patrimoni cultural
del municipi de L'Escala.
En Rafel López explica que es tracta de fer un nou conveni entre el Museu Arqueologia de
Catalunya i l’Ajuntament, una col·laboració per fer més activitats actuacions o la Marató Es un
conglomerat d’actuacions conjuntes que val la pena continuar i compartir.
Explica que encara que és una continuïtat de l’anteriorment existent, en el punt 5è es crea
un Consell director activitats conjuntes, en el què l’Alcalde de L’Escala i el Regidor de Cultura hi
són membres.
Es reunirà cada sis mesos i es considera molt oportuna.
Etna Estrems, pel grup d'ERC-JuntsXL'E., anuncia que votarà a favor del conveni, mostrantse d’acord amb introduir el Consell Director i pensa en arribar a aconseguir que s'ofertin
entrades coordinades amb Empúries, Alfolí i Masle.
Demanaria que el Carrilet arribés fins a la platja.
Anuncia que votarà a favor, però troba a faltar que es facin les coses tan continuistes no
saben que trepitgem terra escalenca.
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En Joan Ball-llosera, pel grup municipal del PP, felicita el conveni, encara que es lamenta
pel fet que al moment en què s'estudia l'aprovació d'un nou pla urbanístic, ja hi ha construïts
molts supermercats.
Pensa que en algun moment es va trencar l'encant de la natura i va sorgir un disbarat
urbanístic.
Creu que seria bo mirar d'evitar tornar a caure posar una barrera urbanística comercial, per
superar amb imaginació coses que s’hagin fet mal fetes i mirar d'evitar la sensació del turista
que ens veu com a continuació d'Empuriabrava.
En Xavier Ballesta, pels Regidors no adscrits, ressalta la importància del punt que s’ha
introduït al Conveni.
Es queixa del fet que dóna la sensació de que es tracta d’una acció pre-electoralista a la
qual hi veu una mica de malícia.
Anuncia que s’abstindran.
En Rafel Lopez insisteix a considerar la rellevància de l'apartat 5è del Conveni.
També explica que en l'apartat E) es preveu l'entrada conjunta o passaport cultural, que
justament el que pretén és el que es busca. Si es contempla aquesta iniciativa diu que quedaria
únicament lligar el tema de la col·laboració.
Diu que la malicia no sap on es veu i considera aquest punt fonamental.
En Víctor Puga per comentar el que s'ha criticat sobre l'electoralisme de la proposta explica
que se'ls va oferir el Director a venir a fer l’acte el mateix dissabte, una vegada aprovar el
conveni i es va evitar perquè es podria veure partidista, precisament, escenificar la signatura.
Afirma que més enllà de la literalitat dels acords hi ha la voluntat de la Generalitat per fer
pressupostos conjunts, encara que no sigui fàcil implementar-ho.
Víctor Puga lamenta que es parli de supermercats dins del debat i explicació d'un Conveni
que podria assumir-se, des de la unanimitat.
Vist el text del "Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència Catalana del Patrimoni
Cultural a través del Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'Ajuntament de L'Escala".
S'APROVA, per majoria absoluta; 14 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 i E.
Estrems i Joan Ball-llosera) i 2 abstencions (X. Ballesta i C. Carlà):
El CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DEL
PATRIMONI CULTURAL A TRAVÈS DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE L'ESCALA (ALT EMPORDÀ), quin text es transcriu seguidament:
" PROPOSTA DE CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA
DEL PATRIMONI CULTURAL A TRAVÈS DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
I L'AJUNTAMENT DE L'ESCALA (ALT EMPORDÀ)
A L’Escala, ** de *** de 2019
Sota la presidència de l’Honorable senyora Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura
de la Generalitat de Catalunya,
REUNITS
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El senyor Jusèp Boya i Busquet, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya (adscrit a
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural) en exercici de la delegació de competències
aprovades a l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència de 28 de març de 2017.(DOGC
número 7398, de 26 de juny de 2017)
I de l'altra l’Il·lustríssim Sr. Victor Puga López, Alcalde-President de l'Ajuntament de l'Escala
(Alt Empordà).
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per aquest acte i,
EXPOSEN
Primer.- El municipi de l’Escala (Alt Empordà) compta amb un importantíssim patrimoni
cultural, únic tant per la densitat d’elements patrimonials com per la seva importància en la
història de Catalunya. Els elements patrimonials més destacables són els següents:
-

L’actual poble de Sant Martí d'Empúries, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional,
amb la categoria de Conjunt Històric, per resolució del Departament de Cultura
de data 14 de febrer de 1996 (DOG 2178 de 6.3.1996).

-

Els recintes urbans de la ciutat grega i romana d’Emporion/Emporiae, situats en
el turó d’Empúries i en gran part ocupant terrenys de titularitat pública i protegits
dins del recinte del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries; Declarats
Monument Històric Artístic per Decret de 3 de juny de 1931, i posteriorment
reconeguts com a BCIN (Núm. 2027- ZA).

-

Les restes conservades de les diverses necròpolis gregues, indígenes i romanes
ubicades a l’entorn de les zones urbanes delimitades per les muralles de les
ciutats grega i romana.

-

Les evidències corresponents a l’antic port d'Empúries i a la seva façana
marítima, incloent les restes, visibles o submergides, de possibles estructures
portuàries. Destaca especialment la construcció coneguda com l”espigó” o “moll”
hel·lenístic, declarat Monument Històric pel Decret de 3 de juny de 1931.

-

Les restes de construccions religioses i funeràries d’època tardoromana i
altmedieval de Santa Magdalena i de Santa Margarida, a l’oest del turó
d’Empúries.

-

El turó de les Corts, amb evidències de poblament que remunten al Neolític i al
Bronze Final, i amb diverses restes d’estructures funeràries del segle II aC, així
com d’un monument funerari de cronologia tardoantiga, conegut com “el
Castellet”. A la vessant oest del mateix turó, destaca també l’existència de
l’església i de la necròpolis altmedieval de Sant Vicenç, amb possibles
estructures precedents de l'Antiguitat Tardana.

-

Les evidències arqueològiques de diverses èpoques ubicades al turó de
Vilanera, a l’oest del terme municipal de l’Escala, entre les quals destaquen les
restes conservades a les zones ocupades per necròpolis del Neolític mitjà,
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Bronze Final i de la Primera Edat del Ferro, així com les ruïnes del monestir
medieval de Sta. Maria de Vilanera.
-

Altres jaciments arqueològics dispersos dins del terme municipal de l'Escala,
com per exemple el port secundari de Riells-la Clota, l’església de Santa
Reparada a Cinc Claus i el mateix poble de l'Escala, aquest darrer entès com la
continuació històrica, en època moderna i contemporània, de l’antiga Empúries.

Segon.- Que en data 27 d’abril de 2007 se signà un conveni entre l’entitat autònoma
Museus d’Arqueologia i l’Ajuntament de l’Escala, que donava continuïtat a una relació de
col·laboració iniciada ja en un conveni anterior signat l’any 2004.
Que en data 17 de gener de 2015 se signà un acord entre l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural i l’Ajuntament de l’Escala per a l’ordenació dels accessos i zones d’aparcament a
l’exterior del conjunt arqueològic d’Empúries, arran de l’entrada en funcionament prevista del
nou Centre de Recepció de Visitants.
Aquest acord reconeix la voluntat d’impulsar la signatura d’un nou conveni marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de l’Escala i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per
donar continuïtat a les relacions ja contemplades en els anteriors convenis signats els anys
2004 i 2007 i que s’han perllongat igualment fins a data d’avui, una vegada finalitzada la
seva vigència.
Ambdues parts valoren molt positivament la manera com s'ha desenvolupat fins ara aquesta
col·laboració i tenen la intenció que tingui continuïtat, mitjançant l’establiment d’un nou
conveni, que pugui igualment incloure diversos aspectes fins ara no contemplats. Per tot
això, les dues parts estableixen els termes de la seva col·laboració i subscriuen el present
conveni d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- El Museu d’Arqueologia de Catalunya, a través de la seva seu d’Empúries, i
l’Ajuntament de l’Escala potenciaran la seva col·laboració en les següents activitats:
A.- Organització de les activitats culturals dins de la fira de reconstrucció històrica,
anomenada Triumvirat Mediterrani, que es celebra anualment a L’Escala. Dins d’aquestes
activitats s’inclouen la jornada de portes obertes, visites guiades, i altres actes i activitats
culturals que des del MAC-Empúries es puguin organitzar amb motiu d’aquesta fira. El MACEmpúries assessorarà l’organització de la fira pel que fa al contingut històric i vetllarà pel
contingut educatiu i històric de les activitats que s’hi programin.
B.- Col·laboració i suport, per part del MAC-Empúries, a les actuacions musicals i altres
activitats culturals que es facin dins del marc del “Festival de Música PortalBlau de l’EscalaEmpúries” que tinguin lloc dins del recinte arqueològic d’Empúries i que no comportin cap
impacte negatiu sobre el mateix. El MAC-Empúries posarà a disposició els espais que cregui
més oportuns per desenvolupar algunes de les actuacions previstes d’aquest festival i
donarà les instruccions a l’organització per tal que tot funcioni el millor possible.
C.- Col·laboració i suport, per part de l’Ajuntament de l’Escala, en l’organització d’altres
actuacions culturals promogudes per part del MAC-Empúries dins del recinte arqueològic,
com ara els Concerts al Fòrum Romà o altres activitats (presentacions de publicacions,
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recitals poètics i musicals, representacions teatrals, espectacles de reconstrucció històrica,
etc.) que anualment es programin. El MAC-Empúries i l’Ajuntament de l’Escala podran
acordar la inclusió d’aquestes actuacions i activitats dins de la programació anual del
Festival Portalblau, amb l’objectiu de configurar i potenciar una oferta conjunta d’activitats
culturals i musicals en el municipi durant la temporada estival.
D.- Col·laboració i suport, per part del MAC-Empúries, a les activitats relacionades amb la
Marató L’Escala-Empúries, organitzat des del Patronat d’Esports de l’Escala, que s’efectuïn
dins del recinte arqueològic d’Empúries, procurant el menor efecte sobre la dinàmica
ordinària dels visitants al recinte.
E.- El MAC-Empúries col·laborarà amb l’Ajuntament de l’Escala en el desenvolupament del
projecte del centre cultural i museístic de l’Alfolí de l’Escala, mitjançant l’assessorament en
continguts històrico-arqueològics i en la documentació del seu fons, el préstec o el dipòsit
temporal de peces a incloure en l’exposició permanent mitjançant la signatura dels
corresponents contractes de comodat, la coorganització d’exposicions temporals i en
qualsevol altre actuació conjunta que es determini. El MAC-Empúries i l’Ajuntament de
l’Escala podran acordar l’oferta d’una entrada conjunta a aquest equipament municipal i al
conjunt arqueològic d’Empúries, i qualsevol altre iniciativa de promoció conjunta que es
decideixi, segons les condicions que es fixin en convenis específics sota el marc d’aquest
conveni, a establir entre l’Ajuntament de l’Escala i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
(prèvia aprovació per part del Consell d’Administració).
F.- Organització conjunta d’exposicions sobre temes vinculats amb l’arqueologia i història
d’Empúries i de l’Escala que podran muntar-se en alguna sala d’exposicions municipal, al
Museu de l’Anxova i de la Sal (MASLE), a l’Alfolí de la Sal o a la pròpia sala d’exposicions
temporals del MAC-Empúries, segons es determini en el seu moment, editant-se, de manera
conjunta els corresponents fulletons i catàleg explicatiu de l’exposició.
G.- Creació i organització d’actuacions de difusió conjunta del Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries, del Museu de l’Anxova i de la Sal, i del centre cultural i museístic de
l’Alfolí de la Sal, ambdós de titularitat municipal, així com d’altres elements patrimonials que
es considerin d’interès.
H.- El MAC-Empúries i l’Ajuntament de l’Escala col·laboraran en l’organització d’altres
actuacions de difusió que es creguin oportunes per donar a conèixer les activitats que es
desenvolupen a Empúries (conferències de divulgació, visites comentades, participació en
els mitjans de comunicació municipal...).
I.- El MAC-Empúries i l’Ajuntament de l’Escala col·laboraran en l’organització de reunions i
col·loquis que puguin celebrar-se tant a Empúries com en altres llocs del municipi.
J.- Entre les dues institucions es farà intercanvi de publicacions i material d’interès mutu.
K.- Ambdues institucions potenciaran la seva actuació coordinada en aquelles obres que
puguin tenir, dins el terme municipal, interès arqueològic, comunicant, per part de
l’Ajuntament, la seva realització i efectuant-ne, el MAC-Empúries, d’acord amb el Servei
d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el
control i coordinació de les corresponents intervencions de recerca o seguiment arqueològic.

18

L.- Ambdues institucions vetllaran per la protecció i la conservació de les restes
arqueològiques existents en el terme municipal de l’Escala, a més de les ubicades dins del
propi recinte del MAC-Empúries, com és el cas de l’anomenat “espigó hel·lenístic”, les restes
tardoantigues i les esglesioles medievals de Santa Margarida i Santa Magdalena, l’ermita de
Sant Vicenç i les restes de monuments funeraris conservats al turó de les Corts, el Convent
de Santa Maria i altres restes situades al turó de Vilanera, així com d’altres punts d’interès
arqueològic del municipi.
M.- El MAC-Empúries estarà representat a les reunions regulars del Consell de Cultura de
l’Ajuntament de l’Escala, on s’informarà de les principals actuacions i la programació
d’activitats previstes al conjunt arqueològic i, en especial, de les realitzades en col·laboració
amb el municipi.
Segon.- Per poder regular de manera detallada les activitats que es puguin realitzar així
com els compromisos concrets que pugui assumir cada part serà necessària la signatura de
convenis específics de col·laboració per ambdues parts.
Tercer.- El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries continuarà portant a terme les
tasques d’assessorament i coordinació de totes les actuacions que afectin el patrimoni
arqueològic de titularitat municipal de l'Escala-Empúries amb la finalitat de garantir la unitat
de criteri en la recerca, documentació, conservació i difusió d'aquest patrimoni i amb la
voluntat d’incorporar dins del parc arqueològic d’Empúries els sectors del jaciment que
actualment són de titularitat municipal (com és el cas de les esglésies de Santa Margarida i
Santa Magdalena i l’església de Cinc Claus) com aquells altres que ho siguin en el futur.
Quart.- L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a través del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, i l’Ajuntament de l’Escala promouran i donaran continuïtat a la relació de
col·laboració i coordinació davant qualsevol actuació que afecti l’entorn immediat del conjunt
arqueològic d’Empúries i, en especial, al desenvolupament final del projecte d’ordenació dels
accessos i zones d’aparcament situades a l’exterior del recinte, així com l’ampliació de la
zona d’ús públic vinculada al passeig litoral i a les platges.
Cinquè.- El Museu d’Arqueologia de Catalunya i l’Ajuntament de l’Escala acorden crear,
amb l’objectiu de reforçar les relacions de col·laboració conjunta entre ambdues institucions,
un Consell director format pels membres següents:
a) L'Alcalde-President de l'Ajuntament de l'Escala o persona en la qual delegui.
b) El Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya o persona en la qual delegui.
c) El Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya o persona en la qual delegui.
d) El regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Escala o la persona en la qual delegui.
e) El responsable de la seu d’Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya o persona en
la qual delegui.
f) El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de l'Escala o la persona en la qual delegui.
Aquest Consell es reunirà, de forma ordinària, cada sis mesos i, de forma extraordinària,
quan sigui convocada indistintament per l'Alcalde-President de l'Ajuntament de l'Escala o pel
Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Aquest consell serà l’encarregat d’aprovar
totes les activitats i actuacions conjuntes relacionades en aquest conveni.
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Per part del Museu d’Arqueologia de Catalunya s’informarà també en el marc de les
reunions d’aquest Consell de les actuacions i projectes previstos per a Empúries en els
corresponents plans estratègics i plans operatius anuals.
Per part de l’Ajuntament de l’Escala s’informarà igualment en el marc de les reunions
d’aquest Consell de les actuacions contemplades en la planificació anual del municipi que
puguin ser d’interès mutu i, en especial, de les intervencions i projectes urbanístics que
afectin l’entorn immediat del jaciment arqueològic, l’àmbit de protecció inclòs en la
delimitació del BCIN Ruïnes d’Empúries i altres zones del terme municipal declarades com a
Espais de Protecció Arqueològica.
Sisè.- En totes les activitats realitzades de forma conjunta pel Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Empúries i l'Ajuntament de l'Escala, figurarà la imatge institucional d’ambdues
institucions.
Setè: Seran causes de resolució anticipada d’aquest conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la
pròrroga.
b) Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
c) Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
d) L’incompliment manifest de les seves clàusules.
e) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les
seves previsions.
f) Les generals establertes a la legislació vigent.
Vuitè: Ambdues parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord
o discrepància que pogués sorgir en el desenvolupament del present conveni. En defecte
d’això, la jurisdicció competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni és la jurisdicció contenciós-administrativa.
Novè.- El present conveni entrarà en vigor al mateix moment de la seva signatura, tindrà
una durada de quatre anys i serà renovat per acord explícit i per escrit per ambdues parts un
mes abans del seu venciment efectiu per un període de fins a quatre anys addicionals o la
seva extinció.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest document, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.
Víctor Puga i López
Alcalde
Ajuntament Escala

Jusèp Boya i Busquet
Director
Museu d’Arqueologia de Catalunya

Laura Borràs i Castanyer
Consellera de Cultura

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU RESPECTE
DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-107B "REC DEL MOLÍ".
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En Josep Bofill, Regidor d'Urbanisme, presenta la proposta d'acord a que dóna lectura, fent
referència a la zona on es situa la construcció del LIDL i que dona a la via Francesc Macià.
Explica que es tracta de l'últim tràmit al Ple de l’ajuntament, ja comptant amb aprovació
provisional i informes escaients diferenciats.
Proposa aprovació provisional, en lectura íntegra proposta.
En Robert Bosch, pel Grup municipal de CIU, anuncia que s'abstindran per fons i per forma,
atès que considera són zones que podien haver estat molt més ben tractades i les modificacions no els han fet feliços.
Diu que veuen que la majoria de modificacions hoteleres no garanteixen la qualitat que feia
falta i en el tema de forma diu que no té massa sentit aprovar modificacions al Pla general, que
no semblen tenir sentit.
Reitera que sap que fa temps que s’hi treballa, però pel fons i per la forma s'abstindran.
Etna Estrems, pel Grup municipal d'ERC-JuntsXL'E., considera que hi som a davant d'un
expedient que venim obligats a tramitar pel dictat d'una sentència judicial i anuncia que
s'abstindrà.
En Joan Ball-llosera, pel Grup municipal del PP, diu que no li agrada gens ni mica reconèixer
que l'any 2017 va votar a favor de l'aprovació inicial de la modificació presentada, posició en
què afirma podria haver-se equivocat, però anuncia que per coherència votarà a favor.
En Josep Bofill recorda que, com ve ha dit la Regidora d'ERC, Sra. Etna Estrems, la
modificació que es sotmet a aprovació provisional ve d’una sentència i això suposa que, en tot
cas, s’acaba el tràmit pel tema hoteler, restant clar que no es comparteixi.
No està d’acord amb l'afirmació de que no es facin les coses bé pels hotelers, quan tot el
que s’ha fet era donar condicions més favorables a establiments hoteler de 4 estrelles cap a
munt.
Posa com a exemple la Inversió molt gran que es realitza a l'Hotel Nieves Mar, que aporta
qualitat a aquest tipus de turisme.

Vist que en data 20 de juliol de 2015, el Ple de l'Ajuntament de l'Escala, en sessió de 20 de
juliol de 2015 va acordar, en compliment de la sentència 48/2015 del TSJC, la continuació dels
tràmits de la modificació puntual de la zonificació de la Unitat d'Actuació 107 "sota la costa".
Vist que la mateixa fou objecte d'informació pública per un termini d'un mes, de conformitat
amb les formalitats previstes en l'article 23.1.b) en relació amb l'article 21, ambdós del DECRET
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Vist que en data 30 d'octubre de 2017, el Ple de l'Ajuntament de l'Escala, en sessió
ordinària, va aprovar provisionalment el nou Text Refós de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PGOU RESPECTE DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-107B "REC EL MOLÍ"
que incorporava el contingut de les al·legacions formulades en aquest sentit:
- S'adapta la proposta realitzant una zonificació amb diversitat d'usos, reconeixent els
terciaris a la parcel·la ja edificada i atribuint els nous usos hotelers a les que estan lliures
d'edificació, i assigna una intensitat de sostre basada en les necessitats funcionals de cada un
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dels usos amb la finalitat de garantir la viabilitat dels usos hotelers amb els següents
paràmetres:
a) S'estableix que la superfície de sòl destinat a Serveis generals serà de 6.482 m2 amb una
edificabilitat de 2.500 m2st.
b) S'estableix que la superfície de sòl destinat a Hotel de categoria 4 estrelles o superior
serà de 7.961 m2 amb una edificabilitat de 6.500 m2st.
- Pel que fa a l'alçada i nombre de plantes cal considerar que l'apartat 4 de l'article 110 de
les Normes urbanístiques del PGOU'93 vigent ja preveu que a la zona de lleure es pugui
sobrepassar l'alçada genèrica de 7 metres i es pugui assolir la de 10 metres mitjançant la
tramitació d'una ordenació de volums. Aquesta determinació té com a objectiu analitzar cas per
cas l'impacte de les edificacions a l'entorn on se situen. Per a justificar aquest punt s'ha realitzat
un estudi d'integració paisatgística que s'adjunta al document de modificació puntual.
- Per a millorar la integració paisatgística s'estableixen unes separacions variables, les
majors al front del Camí dels Enamorats amb 10 metres, de 5 metres en el perímetre més
extern i de 3 metres en relació als espais lliures interns.
Vist que en base al mateix acord, el Text fou objecte d'informació pública per un termini d'un
mes, de conformitat amb les formalitats previstes en l'article 23.1.b) en relació amb l'article 21,
ambdós del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
Atès que durant el termini d'exposició pública, no consta la presentació d'al·legacions a la
modificació proposada.
Vist que es varen sol·licitar els informes sectorials adients i es va comunicar a les
administracions públiques l'expedient als efectes corresponents.
Vist el contingut sintètic de dits informes:
- Informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de data 8 de juny
de 2018:
S'informa favorablement condicionat a que tots els projectes que es derivin de la modificació
prevegin una intervenció arqueològica prèvia i es recomana que l'Ajuntament consideri la
necessitat d'incorporar un tractament de l'aparcament amb implementació d'arbres per amagar
els vehicles i filtrar la presència de nous volums de l'hotel que es preveu edificar.
- Informe de la Direcció General de Comerç, de data 22 de juny de 2018:
S'informa favorablement si es recullen les prescripcions següents:
Afegir, en l'article 112bis de les NN.UU. del PGOU, la referència de la normativa sectorial
vigent, el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, o
normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definició (article 5) i
classificació dels establiments comercials (article 6).
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Traslladar a l'article esmentat els criteris de localització i ordenació de l'ús comercial de
l'article 9 del Decret Llei 1/2009, i si escau llurs excepcions, en el sentit que els establiments
comercials que es poden implantar en aquest àmbit situat fora del perímetre de la TUC actual
de L'Escala són els singulars (ECS). Aquests establiments es detallen en l'article 6 .1 .b) del
Decret Llei esmentat, també es classifiquen en PEC, MEC, GEC i GECT i es poden implantar
en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l'ús comercial (article 9.5 del
Decret Llei 1/2009).
Quant a la dotació de places d'aparcament relacionades amb els grans establiments
comercials, i atès que aquesta Modificació no fa cap previsió, cal adequar la dotació esmentada
a l'article 12 del Decret 378/2006, pel qual es desplega la Llei 18/2005, d'equipaments
comercials, i que continua vigent d'acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret Llei
1/2009. En aquest sentit, la dotació de places d'aparcament per a establiments comercials que
s'implantin o s'ampliïn a partir de 1.300 m de superfície de venda ha de ser "en el tràmit de
planejament urbanístic (...) com a mínim, de 2 places per cada 100 m2 edificats".
- Informe de la Direcció General de Turisme, de data 26 de juny de 2018:
S'informa favorablement.
- Informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 15 d'octubre de 2018:
L'informe s'emet amb les següents conclusions:
En aplicació del l’art. 67 del Pla de Gestió del Districte de Conca de Catalunya i les
limitacions sobre les obres i actuacions en zona de flux preferent en situació bàsica de sòl
urbanitzat previstes en l’art. 9ter aprovat per Real Decret 638/2016 de 9 de desembre pel que
es modifica del Reglament del Domini Públic Hidràulic, la compatibilitat dels usos proposats en
el document de la modificació puntual està condicionat l’establiment d’una normativa que
contempli l’’adopció de mesures de protecció passiva, rasants d’urbanització, i les tipologies
estructurals dels elements de fonamentació dels edificis previstos, en concordança amb les
sol·licitacions mecàniques i la possible pèrdua de la capacitat portant del terreny en cas d’una
avinguda de 500 anys de període de retorn, tot d’acord amb els resultats definitius de l’estudi
hidrològic i hidràulic que s’informi favorablement en el marc de la tramitació del POUM de
l’Escala. Així mateix, s’establirà normativament la disposició de zones d’evacuació per sobre de
la cota de l’esmentada avinguda així com també l’accessibilitat en situació d’emergència per
inundacions.
En compliment de l’apartat 9bis.3 el promotor haurà de subscriure una declaració de
responsable en la que expressi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures
de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als
possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que consideri oportú
adoptar per a la seva protecció.
Amb caràcter previ a l’inici de les obres, el promotor haurà de disposar del certificat del
Registre de la Propietat en el que s’acrediti que existeix anotació registral indicant que la
construcció es troba en zona inundable, en concordança amb les disposicions contingudes
l’apartat 2 de l’article 9 ter.
- Informe de la Direcció General d'Aviació Civil, de data 25 de gener de 2019:
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L'informe és favorable.
Atesa la necessitat d'adaptar el planejament urbanístic general per adaptar-lo als seus
objectius en quant a la millora de l'oferta hotelera que s'estableix al Pla estratègic de turisme de
Catalunya 2013-2016.
Atesa la necessitat de conformar una oferta més equilibrada entre les diferents modalitats
d'allotjament turístic en el municipi.
Atès que cal publicar la correcció de l'article 110 de les Normes urbanístiques del Pla
general canviant el paràmetre de l'edificabilitat neta d'acord amb la sentència 783/96 de 12 de
setembre del TSJC.
Elevada proposta al Ple.
S'APROVA, per majoria absoluta; 13 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, À. Rodriguez, E. Estrems, X. Ballesta, C. Carlà
i J. Ball-llosera) i 3 abstencions (R. Bosch, L. Oriol, M. Caldés):
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana respecte del polígon d'actuació urbanística PAU-107b "REC EL MOLÍ".
SEGON.- Trametre l'expedient de modificació, degudament diligenciat, en format digital a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva i publicació.
TERCER.- Notificar el present acord a tots els interessats als efectes oportuns, tot advertintlos que es tracta d'un acte de tràmit.
12.- INICI DE TRÀMITS CANDIDATURA DE LA FESTA DE LA SAL A LA UNESCO.
En Rafel Lopez, Regidor de Cultura, presenta la Candidatura de la Festa de la Sal com a
una de les mostres més reconegudes a L’Escala, que compta amb la participació de més de
100 persones en la seva posada en escena.
Explica que la Generalitat ja l'ha declarada patrimoni festiu i que ara es proposa al Ple iniciar
el procés relatiu a la candidatura UNESCO en la categoria de patrimoni immaterial.

El ple de l’Ajuntament de l’Escala, aprova, en data de 11 de març de 2019, que des del
Museu de l’Anxova i de la Sal s'iniciïn els tràmits per aconseguir que la Festa de la Sal de
l’Escala esdevingui patrimoni immaterial de la Humanitat en la categoria de Registre de Millors
Pràctiques de l’UNESCO.
Atès que La Festa de la Sal de l’Escala s’ha anat consolidant com una vivència arrelada a la
identitat del conjunt de tot un poble, esdevenint una festa emblemàtica del patrimoni immaterial
vinculat a la gent de mar.

24

Atès que el poble i el públic participa activament de la festa, ajudant en els oficis, cantant
cançons, ballant la Farandola, acompanyant l’arribada de les barques amb la llum de les
candeles i gaudint de l’esperit de germanor de la festa.
Atès que la Festa de la Sal constitueix una expressió festiva pública, oberta a tothom, amb
una gran capacitat de convocatòria i de mobilització de tota la societat perquè és una festa que
mobilitza gran quantitat d’escalencs que interpreten diferents papers dins un context
determinat.
Atès que la societat escalenca del segle XXI, hereva de la gent de mar que durant segles
varava les barques a la platja de l’Escala, aposta amb il·lusió perquè la Festa de la Sal, que
reivindica una activitat secular (la pesca i la salaó) i unes tradicions gairebé desaparegudes
(cuina, danses i cançons), sigui reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural
immaterial de la humanitat.
S’ACORDA, per unanimitat, aprovar la iniciativa.
Per tots aquests motius, a partir de l’aprovació en aquest ple es començarà tot el procés de
confecció de la candidatura amb l’objectiu d’aconseguir que la Festa de la Sal sigui reconeguda
per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la Humanitat en la categoria de Millors
Pràctiques.

13.- ASSUMPTES URGENTS

14.- MOCIONS
MOCIÓ COMPARTIDA PER LES QUATRE AMPAS DE L’ESCALA
Mariona Muloz, Regidora d'Educació, procedeix a donar lectura de la Moció que es presenta
a Ple, referida a la Gestió dels Menjadors escolars amb interès participatiu, que permetrà
comptar amb personal d'Ensenyament compartint hores d'esbarjo i menjador amb qualitat
d'hores lectives.
Etna Estrems, pel Grup d'ERC-JuntsXL'E., considera molt raonable la Moció i, pel que fa a la
gestió dels menjadors interès participatiu, recorda que ja es va intentar ajornar el tema
participatiu per donar entrada a les iniciatives en aquest sentit i es va fer des de la Conselleria,
que està assumida des d’ERC.
Anuncia que votarà a favor, com ha comentat anteriorment.
En Joan Ball-llosera, pel Grup municipal del PP, diu que es va plantejar dubtes amb una
moció que li venia de nou, quan li semblava que la gestió la podia fer el Consell Comarcal i no
tenia clar com si ja es venia fent, ara es demana.
Pensa que la Moció entra en alguns punts complexes i debats previs, que tornaran a
reproduir-se per part dels que es plantegin fer la llei.
Diu no veure que l’Ajuntament s’impliqui en la moció, que li sembla molt bé i que si li
haguessin posat més senzill hauria pogut votar a favor.
Manifesta que, per una qüestió de forma i no de fons, s'abstindrà.
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Mariona Muñoz explica que l'antecedent de la Moció ve d'una posició de feblesa per a les
AMPAS, quan s'estava treballant d'una manera que no es contemplava a l'esborrany legislatiu
en mans del Departament, deixant fora de la gestió les AMPAS.
Considera que hi som a davant d'un model d’èxit a preservar.
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, E. Estrems, X.
Ballesta i C. Carlà) i 1 abstenció (J. Ball-llosera).
S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la Moció prèviament ratificada per les quatre AMPAS de L'Escala,
referida a la Gestió dels Menjadors escolars amb interès participatiu, que permetrà comptar
amb personal d'Ensenyament compartint hores d'esbarjo i menjador amb qualitat d'hores
lectives, contemplant la Integració espai del mig dia amb la resta horari escolar.
SEGON.- Traslladar la Moció a la Generalitat de Catalunya.

15.- PRECS I PREGUNTES
En Robert Bosch, pel Grup municipal de CIU, demana poder obtenir informació sobre la
celebració, abans de la finalització de legislatura, de Junta Local de Seguretat.
Etna Estrems, pel Grup municipal d'ERC-JuntsXL'E., demana intentar fer bé les coses,
advertint de les deficiències que es van evidenciar amb la situació d'un punt "lila", durant festes,
en què únicament es comptava amb un taulell i una noia a darrere que, pel que va poder saber,
era una persona contractada pel servei de seguretat dels esdeveniments festius, que no tenia
cap telèfon de contacte, ni telèfon de la Policia o del Servei de Protecció Civil. Únicament calia
que calmés la víctima i trucar el 112.
Critica que el lloc no disposés ni de pamflets informatius i diu que cal donar gràcies a Deu
que no va haver cap víctima d'agressió.
En Joan Ball-llosera, pel Grup del PP, afirma que nomes tenia una pregunta, que li han
trepitjada i es referia a la Junta de Seguretat.
Mostra la seva sorpresa pel fet que es mira cada any d'anar reduint a zero els accidents de
trànsit i, en canvi, no hi hagi la idea o l'objectiu d'aconseguir també delinqüència zero.
En Xavier Ballesta, pel Regidors no adscrits, demana el catàleg d'edificis amb protecció del
Pa General vigent, que no li ha estat facilitat.
Vol saber si estarà actualitzat abans de les eleccions.
Diu que a davant del banc la Caixa, a l' Avinguda Girona amb confluència de vies hi ha tres
passos de vianants, que compliquen l'acció dels conductors de cotxes que tant de llocs per
mirar que es fa difícil no tenir un ensurt com el que va haver ja temps enrere.
Ex queixa del fet que ells varen donar vot de suport a l'aprovació dels Pressupostos i, passat
el gener i junta de portaveus, passat el febrer, ara denuncia en el Ple que no es pren prou
seriosament el que es va aprovar al seu moment.
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En Robert Figueras anuncia que es farà reunió referida a la Junta Local de Seguretat amb
tots els Regidors que vulguin, disposant de les dades de darrera junta respecte de l’any passat.
En Víctor Puga al respecte del catàleg d'edificis protegits no hi ha inconvenient fer-ho
arribar, encara que no es trobi actualitzat.
Explica que els passos de vianants a l'Avinguda Girona, Carrer Tramuntana a davant de La
Caixa són la millor manera de garantir la seguretat vial al lloc.
Explica que al Port del Rei hi ha obres per l'entrada als accessos a Camí de Ronda,
actuacions que realitza la Generalitat.
Respecte de l'Habitatge social explica que els preus d'adquisició que s'ofereixen a l'abast de
l'Ajuntament no són adequats, sinó que el preu seria excessiu si acceptessin adquisicions que
necessiten rehabilitació abans de lliurar l'adquisició al servei que volem oferir.
Critica que la Generalitat no deixa d'enviar llistats amb errors greus i que tenim puntualment
llistats d'habitatges i fem visites de serveis socials buscant adquisicions i preu ajustat, que no
són ni una cosa ni altra, ressaltant la no disponibilitat immediata o la manca de claus per fer la
visita. Convida a participar tothom i convida a comprovar els llistats.
En Rafel López accepta les crítiques ajustades al que va ser una proposta unilateral de
l'empresa que feia el control de seguretat en els actes programats.
Manté que aquest no és l’objectiu a perseguir si volem prestar un servei per empresa
homologada, amb un psicòleg, policia, protecció civil i tota una sèrie de requeriments.
Explica que s'ha parlat amb el Consell comarcal pensant en una altra denominació.
En Victor Puga diu que tenim limitacions regla de la despesa i hi son per davant grans
inversions com es l’ETAP i si no es disposa de liquiditat suficient, el primer trimestre els
pagaments deixarien de poder-se fer amb el marge necessari.
Pensa que el Romanents de tresoreria altres municipis dels voltants fan igual que el nostre
perquè estan fent la seva feina també.

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

EL SECRETARI

27

