4 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE A CELEBRAR EL DIA 1 D'ABRIL DE 2019
A la Casa de la Vila, essent les vint hores i dotze minuts del dia u d'abril 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
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
Excusats:
Àngel Rodriguez i Llistosella
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
No han estat lliurats esborranys d’Actes que es puguin sotmetre a aprovació.

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 1/04/2019
Núm.
Decret

EXP.
2019/942

317

DESCRIPCIÓ
Organització serveis mínims per la vaga general anunciada pel dia 8
de març.

DATA
07/03/2019

1

2019/784

Convocar pel sistema concurs oposició lliure, places de funcionari de
carrera, Agents de policia.
2019/1222 Aprovar tràmit urgència, bases procés selecció constitució borsa
treball agents d'estiu.
373
Declarar la situació excepcional i urgent, contractació laboral
374 2019/1191 interina, plaça vacant d'un pintor per la brigada municipal.
Aprovar la relació d'admesos i exclosos constitució de borsa de
375 2019/685 treball categoria grau mitjà A2, per cobrir vacants temporals.
Nomenar Sr. Juan Jose Jarillo Pérez, interlocutor-representant de
l'ajuntament en les reclamacions efectuades a particulars i assegu376 2019/1237 radores per danys a mobiliari públic.
Aprovar les bases que regiran procés de selecció constitució borsa
treball per cobrir necessitats temporals categoria suport
377 2019/1235 administratiu.

07/03/2019

372

Núm.
Decret

378

EXP.

DESCRIPCIÓ
Destinar els diners recaptats en concepte de casaments civils del
2018, a Càrites, Fundació Astrid,i Fundació Aima, Imports: 717,717,
716.

21/03/2019

25/03/2019
20/03/2019

22/03/2019

21/03/2019

DATA

15/03/2019

3.- DONAR COMPTE D’ACTIVITATS DE L’ALCALDIA
Es dona compte de l'agenda d'activitats de l'Alcaldia, que integra el detall relacionat de les
diferents activitats realitzades, inclosa la trobada amb 600 alumnes de llengües clàssiques.

4.- EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Víctor Puga, Alcalde responsable d’Hisenda, explica el contingut dels diferents expedients
de modificació de crèdit presentats.
En Robert Bosch i Bruguera, pel Grup municipal de CIU, pregunta per l’activitat que es
finançava amb 5000 € i pel motiu pel qual s’elimina activitat programada en Setmana Santa.
En Rafel López i Vacas, Regidor de Cultura, diu que si no es va fer és perquè necessitava
un mínim i no hi va haver prous inscrits per l’activitat programada.

A) MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
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 Ajuntament de l'Escala en vigor, per un import de Cent cinquanta-sis
mil dos-cents euros (156.200,00€).
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.
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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 majoria absoluta; 14 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, L. Oriol, R. Bosch, M. Caldés, E. Estrems, X.
Ballesta i C. Carlà) i 1 abstenció (J. Ball-llosera):
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
Crèdit
inicial
Modificació crèdit final
85.000,00 20.000,00 105.000,00
18.500,00
9.500,00
28.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDITS
42,133,22191
2 Senyalització viària
51,337,22612
3 Servei Infància i Joventut
Edició llibre 40 anys
60,920,24000
2 ajuntaments democràtics

10.000,00

TOTAL SUPLEMENT

12.000,00

22.000,00

41.500,00

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
Proj. estació tractament
23,151,22716
3 d'aigua potable de l'Escala
Vinculada jurídicament
23,151,22716,01
Rehabilitació i senyalització
23,164,63200
1 cementiri vell i escultura

0,00

84.700,00

0,00

30.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS

114.700,00

TOTAL ALTES

156.200,00

84.700,00

SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
51,337,22706

Campus Jove
1 Setmana Santa

TOTAL BAIXES
ROMANENT DE TRESORERIA
Romanent Tresoreria
2018

crèdit inicial
5.000,00

Modificació Crèdit final
5.000,00

0,00

5.000,00

151.200,00
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TOTAL ROMANENT

151.200,00

TOTAL FINANÇAMENT

156.200,00

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 L’ AGENCIA 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 Cent sis mil nou-cents cinquanta euros (106.950,00€).
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 majoria absoluta; 14 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, L. Oriol, R. Bosch, M. Caldés, E. Estrems, X.
Ballesta i C. Carlà) i 1 abstenció (J. Ball-llosera):
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
401,333,21200
2 Manteniment Edifici Alfolí
50,334, 48900
21 Conveni CER
50,334,22615
2 Despeses Activitats Vila del Llibre
51,334,22612
2 Beques
150 aniversari naixement Víctor
51,338,22605
2 Català
50,333,62500
2 Equipament Cultural Inventariable
30,433,22609
2 Promoció econòmica
40,333,22700
1 Contractació externa – difusió
40,338,22606
2 Festa de la Sal
40,333,21301
3 Manteniment Patrimoni Històric

crèdit inicial Modificació crèdit final
5.000,00
8.000,00 13.000,00
6.000,00
2.000,00
8.000,00
21.000,00
4.000,00 25.000,00
4.000,00
3.500,00
7.500,00
6.000,00
1,00
45.000,00
6.000,00
20.000,00
18.000,00

5.000,00
23.250,00
8.000,00
20.000,00
3.000,00
22.000,00

11.000,00
23.251,00
53.000,00
26.000,00
23.000,00
40.000,00
0,00
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TOTAL SUPLEMENT
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
50,334,22700
1 Estudis i Treballs Cultura i Patrimoni
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
TOTAL ALTES

0,00

98.750,00

98.750,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00
106.950,00

SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
40,334,48904
1 Conveni UdG Màster Patrimoni
401,333,22601
2 Difusió i promoció Alfolí

crèdit inicial Modificació crèdit final
5.000,00
5.000,00
0,00
25.000,00 20.000,00
5.000,00

TOTAL BAIXES

25.000,00

ROMANENT DE TRESORERIA
Romanent Tresoreria 2018

81.950,00

TOTAL ROMANENT

81.950,00

TOTAL FINANÇAMENT

106.950,00

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 PRESSUPOST DE L’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 de l'Institut Municipal d'Educació en vigor, per un import de Vint mil euros
(20.000,00€).
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.
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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, L. Oriol, R. Bosch, M. Caldés, E. Estrems, X.
Ballesta i C. Carlà) i 1 abstenció (J. Ball-llosera):
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
Conveni AMPA Escola
12,320,48900
6 Empúries
12,320,48900
8 Conveni Escola Esculapi-AMPA
20,323,22700
2 Servei Escola d’Adults
TOTAL SUPLEMENT

crèdit inicial
500,00
3.000,00
10.000,00

Modificació
8.500,00
1.500,00
10.000,00

crèdit final
9.000,00
4.500,00
20.000,00

20.000,00

SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de fons:
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
12,320,48900
9 Conveni Escola Empuries
15,320,22701
3 Servei Contractat Casal Nadal
20,320,22628
1 Servei Educació

crèdit inicial Modificació
6.000,00
6.000,00
10.000,00
2.500,00
5.000,00
1.500,00

TOTAL BAIXES

10.000,00

ROMANENT DE TRESORERIA
Romanent Tresoreria 2018

10.000,00

TOTAL ROMANENT

10.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

20.000,00

crèdit final
0,00
7.500,00
3.500,00

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 PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
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 d'Esports en vigor, per un import de Cinc mil euros
(5.000,00).
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.
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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 majoria absoluta; 14 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras,
M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, L. Oriol, R. Bosch, M. Caldés, E. Estrems, X.
Ballesta i C. Carlà) i 1 abstenció (J. Ball-llosera):
PRIMER.- En relació al Pressupost de Despeses realitzar les següents modificacions:
ALTES
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
35,341,62500
1 Mobiliari oficina pavelló
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

crèdit inicial Modificació crèdit final
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

SEGON.- Finançar la present modificació de crèdit d'acord amb la següent procedència de
fons:
FINANÇAMENT
ROMANENT TRESORERIA
Romanent 2018

5.000,00

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

5.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

5.000,00

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.

5.- SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CARRER SÀLVIA.
En Josep Bofill i Testart, Regidor d’Urbanisme, presenta proposta de suspensió referida a
l’execució d’obres amb adjudicació del Carrer Sàlvia.
Es tracta de la urbanització d’un sector no urbanitzat mai, que es finançarà amb
Contribucions especials o bé quotes urbanístiques.
Recorda que l’any passat es va aprovar una primera suspensió per estiu i que, a dia d’avui,
desprès de resoldre les al·legacions ens trobem en situació similar.
Etna Estrems i Fayos, pel Grup d’ERC-JuntsXL’E., anuncia que en aquest punt s’abstindrà
per no saber on arribarà la qüestió.
En Joan Ball-llosera i Llagostera, pel Grup del PP, recorda que ja en el Ple anterior que es
va ocupar de l’acord antecedent al proposat ara no va votar a favor, sinó abstenció.
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Anuncia que el se vot serà el mateix.
En Xavier Ballesta i Ros, pels Regidors no adscrits, diu que aquesta vegada no passaran
per alt la proposta i votaran en contra.
En Josep Bofilll explica que, una vegada detectada una Unitat d’actuació no desenvolupada
va haver d’obrir-se un període d’al·legacions a resoldre per desprès urbanitzar la zona.

Vist el contracte d’obres d’execució del projecte d’urbanització del carrer Sàlvia i Passatge
del Camp Rabassa, 20 i 28 de l’Escala.
Atès que pel Ple extraordinari de data 15 de desembre de 2017 s’adjudica a l’empresa
Grupo Tecno Conrad, S.L l'execució de les obres del projecte d’urbanització del carrer Sàlvia i
Passatge del Camp Rabassa, 20 i 28 de l’Escala.
Vist que el projecte preveia un termini d’execució de sis mesos, formalitzant el contracte en
data 1 de febrer de 2018.
Vist que es tracta d'un projecte d'urbanització, finançat majoritàriament a través de
contribucions especials i que durant la licitació de l'execució de les obres es va detectar que
una part del mateix afectava una unitat d'actuació que requeria que la imposició fos a través de
quotes urbanístiques.
Atès que l'aprovació inicial de les quotes urbanístiques s'aprova per Ple de 30 d'octubre de
2017.
Vist que la tramitació per a la imposició de les quotes urbanístiques corresponents d'acord
amb el repartiment, requereix d'una major complexitat que les contribucions especials, haventse de notificar individualment a tots els propietaris afectats i publicant al BOE en cas de
notificació infructuosa, motiu pel qual s'alenteix el procediment per motius no imputables a
l'administració per tal de donar dret als particulars a fer les al·legacions que creguin oportunes.
En conseqüència, i tenint en compte que el projecte d'urbanització afecta a un sector en tot
el seu conjunt, no podent dividir la unitat afectada per la part de quotes sense afectar l'execució
de les obres.
Vist que durant el període d'al·legacions els propietaris han presentat escrits que requerit
recalcular els imports de quotes i contribucions, la qual cosa en principi no ha d'afectar
l'adjudicació però tanmateix, no es volen iniciar les obres sense haver resolt primer aquest
tema amb els interessats afectats per les mateixes per evitar perjudicis i atendre amb la major
garantia els drets de les parts.
En tant que l'empresa contractista té el contracte adjudicat des de l'1 de febrer de 2018, i tot
i que no s'han iniciat, hi ha possibles despeses en les que pot haver incorregut pel transcurs del
temps.
Atès que és voluntat de l'Ajuntament suspendre de mutu acord fins a la correcta resolució de
les al·legacions, considerant que es podrien iniciar per tant aquestes a partir de l'1 d'octubre de
2019.
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Vist que és d'aplicació el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el qual preveia que quan la
suspensió no fos per causes imputables a l'adjudicatària aquesta pugui ser indemnitzada per
les despeses en les que hagi incorregut, sens perjudici de la facultat de rescissió del contracte
en el seu cas.
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, L. Oriol, R. Bosch, M. Caldés) i 2 abstencions
(E. Estrems i J. Ball-llosera) i 2 vots en contra (X. Ballesta i C. Carlà):
PRIMER.- Suspendre de mutu acord el termini d’execució de les obres d'urbanització del
C/Sàlvia i Psg. Camp Rabassa, 20 i 28 fins a l'1 d'octubre de 2019.
SEGON.- Notificar el present acord al contractista als efectes oportuns i donar-li un termini
de 10 dies hàbils per tal que procedeixi a quantificar, si s'escau, les despeses en les que hagi
incorregut durant aquest període.

6.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ D’OFICI DEL PASSATGES
BESCANÓ – RIPOLL.
En Josep Bofill, Regidor d’Urbanisme, presenta proposta d’acord coincident amb aquest
punt de l’Ordre del Dia, referida a resolució d’expedient d’investigació d’ofici dels passatges
Bescanó i Ripoll.
Durant la investigació dues finques resulten zones verdes a cedir-se en el seu moment,
constatant que no es va formalitzar alguna de les cessions obligatòries.
Es fa lectura de la proposta.
En Joan Ball-llosera, en representació del Grup municipal del Partit Popular, diu no poder
evitar fer un paral·lelisme amb la finca del carrer Palau, encara que aquí amb un informe es
tanca una exquisida investigació.
Manifesta que, tot i no tenir a la vista l’expedient, ni saber ben bé com ha anat el tema a
l’ajuntament no li consta i es desentén d’un assumpte fins que es fan al·legacions.
Amb la tramitació d’expedient d’ofici, li preocupa que es pugui mirar prim ara si i en altres
casos no.
En Xavier Ballesta, pels Regidors no adscrits, diu que han tingut ocasió de parlar amb algun
veí d’allà, comprovant que no s’havia entès per igual el que feia l’Ajuntament, no tenint clar si el
passatge s’obriria o no i sembla que si.
En no poder lligar caps, anuncia que s’abstindran..
En Josep Bofill no troba cap paral·lelisme amb finca del carrer Palau, amb expedients
administratius de llicència d’obres informada favorablement pels tècnics municipals, emparantse en antecedents sobradament coneguts.
Confirma que si el problema resideix en espais amb una afectació o obligació de cessió
lliure, l’Ajuntament si s’ha de posar, en comprovar que no s’havien fet les cessions
corresponents.
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A la vista de les diferents instàncies presentades per diferents veïns, entre elles les de data
11 de gener de 2016, RE 145, per part del Sr. Serge Izard, amb domicili a efectes de
notificacions al municipi al Passatge Ripoll, 3, la del Sr. Narcís Romans Casany i altres veïns,
en data 12 de gener de 2016, RE 162, amb domicili a efectes de notificacions a l'Avinguda Sant
Narcís, 85, pis 5è 4t, de Girona, CP 17005, i la de la Sra. Marie Christine Armaingaud, de data
27 de gener de 2016, RE 606, per la que manifesten tots ells que s'ha impedit un pas públic
situat al carrer Bescanó 5-Ripoll Passatge, 17, de l'Escala.
Atès que a la vista d'aquestes instàncies, es plantegen dubtes sobre el possible dret públic
denunciat.
Vist que per acord de Ple de data 30 de gener de 2017 s'incoa expedient d'investigació
d'ofici a fi de determinar la titularitat del pas ubicat al carrer Bescanó, 5 - Passatge Ripoll 17 de
l'Escala.
Vist que en data 13 d'abril de 2017, butlletí número 73, es publica al BOP l'acord d'incoació
de l'expedient citat.
Vist que en el marc de la investigació d'ofici, es demanen al registre de la propietat notes
simples de les finques registrals 2.914,3.822, 5.119, 7.117, 3.856, 4.117, 10.999, 7.009, 6.987,
3.094 així com els històrics vinculats a les mateixes, les quals són finques ubicades en la zona
afectada pel present expedient, amb la finalitat d'analitzar les segregacions existents a partir de
les finques matrius i comprovar-ho amb la realitat física existent.
Atès que de la informació s'extreu que les finques citades són resultat de la segregació de
les finques registrals 1.807 i 96, pel que fa al carrer Bescanó i al passatge Ripoll respectivament.
Es sol·liciten les corresponents notes simples al registre de la propietat, amb el següent
resultat:
Finca de l'Escala núm. 96: URBANA. Pieza de tierra, antes viña, hoy dedicada íntegramente a viales de la Urbanización y por tanto no edificables, sita en l'Escala, Terres Roges, de
cabida 1.784,68 m2; linda: al Norte con Georges Valiton; Sur, herederos de Ramon Sabadi;
Este, Pedro Mas y Salvador Sala; y Oeste, con un camino que dirige a varias fincas.
Finca de l'Escala núm. 1.807: URBANA. Pieza de tierra, parte cereal secano, parte furtal
secano, parte pinar, en l'Escala, territorio Terrojes, de 61 áreas, 20 centiáreas, con el número
43 del Polígono, según catastro. Lindante al Norte, con Juan Bofill Terrades y Micaela
Galcerán, al Sur, con Marcela Ribas Baqué y otro; al este, con Jose Maria Palau Sureda y al
Oeste con un camino. Constan segregaciones al margen de la inscripción 4a, que según
registro dejan la superficie en 944,65m2.
En les mateixes notes simples, s'indica que els propietaris de les finques són l'empresa
Bluish, S.L pel que fa a la finca 1.807 (carrer Bescanó) i Sra. Nugué Mor pel que fa la finca 96
(Passatge Ripoll).
Es convoca als propietaris de les finques matrius, prèvia segregació, a la seu de l'Ajuntament per tal d'aclarir la situació en el moment de l'adquisició, i respecte al camí manifesten que,
degut a l'ús que se'n feia de facto entenien aquest com a públic i desconeixien que a dia d'avui
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encara estigués inscrit al seu nom. De fet, en les escriptures de compra venta es fa constar
expressament que una part s'haurà de destinar a vials i coincideixen en afirmar que no es
deuria formalitzar la cessió corresponent.
Que es remet l'expedient amb tota la documentació recollida als Serveis Tècnics municipals
per tal que comprovin efectivament la realitat física i calculin els metres lineals que
correspondria destinar a vials segons els documents dels que es disposa, així com la
coincidència dels metres de cadascuna de les finques amb les inscripcions realitzades.
Que a dia d'avui i pel que fa al present expedient, es pot afirmar que la titularitat inscrita i
acreditada pel que fa al pas ubicat entre el carrer Bescanó i el Passatge Ripoll és la de
l'empresa Bluish, S.L i la Sra. Rosa Maria Nugué Mor.
D'acord amb l'article 47 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, pel que fa al termini de resolució dels expedient d'investigació d'ofici.
S’ACORDA, per majoria absoluta; 12 a favor ((V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras, M.
Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, L. Oriol, R. Bosch, M. Caldés i E. Estrems) i 3
abstencions (X. Ballesta, C. Carlà i J. Ball-llosera)
PRIMER. Resoldre l'expedient d'investigació d'ofici iniciat per determinar la titularitat del pas
ubicat entre el carrer Bescanó, 5 i el Passatge Ripoll 17 de l'Escala determinant que, d'acord
amb els antecedents exposats i la informació recollida, els propietaris en data d'avui són la
societat Bluish, S.L i la Sra. Rosa Maria Nugué Mor respectivament, sens perjudici de les
cessions corresponents en concepte de vials.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

7.- ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA DE LES
TERRASSES DEL PASSEIG RIELLS.
En Robert Figueras i Sala, Regidor de Serveis, dóna lectura a la proposta d’acord coincident
amb el present punt de l’Ordre del Dia.

Vist que per acord de Ple de 4 de febrer de 2019 s'aproven els Plecs 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.
Vist que en data 20 de març de 2019 es procedeix a l'obertura de pliques, amb el resultat
següent:
Licitadors

Número de
Lot i sublot

Oferta econòmica
(sense IVA)

Olivier Laurent

Lot 2 Sublot 2

5.377,00 €

Jose Francisco Candela

Lot 2 Sublot 1

5.361,00 €
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Jose Antonio Rodríguez

Lot 3 Sublot 1

4.918,80 €

Vist que s'ha presentat un quart interessat, Sr. González en representació de M.J.B Riells,
S.C optant a dos sublots, motiu pel qual la Mesa decideix excloure'l del present procediment
per a no complir amb els requisits expressament establerts en el plec de condicions quan
indicava: "EIs participants podran optar a un únic sublot (una terrassa de 40m2 per a cada
local), complint el criteri de distància màxima de la instal·lació de 30 metres entre els dos punts
més pròxims de la terrassa local.", sens perjudici que pugui optar a l'adjudicació directa.
En tant que l'acord d'aprovació del plec de condicions establia expressament que en cas que
l'adjudicació d'alguna de les terrasses quedés deserta, es preveia adjudicar directament als
peticionaris que així ho sol·licitessin.
Vist que les terrasses que han quedat desertes són les següents:
Lot 1 : Terrassa 1 (T1)
Sublot 1 : Terrassa descoberta de 8 * 5 metres i una superfície de 40 metres quadrats (entre
les fites N 4/5)
Sublot 2: Terrassa descoberta de 8 * 5 metres i una superfície de 40 metres quadrats (entre
les fites N 4/5)
Lot 3 : Terrassa 5 (T5) Sublot 2: Terrassa descoberta de 8 * 5 metres i una superfície de 40
metres quadrats (entre les fites N 10/11)
Es proposa:
Per les terrasses citades, es podrà autoritzar directament a aquells peticionaris que ho
sol·licitin en el termini de 15 dies naturals a la publicació del present acord en el Perfil del
Contractant, amb el pagament del cànon mínim de 4.918,80 € per terrassa de 40 metres
quadrats.
Comprovat que els interessats que han presentat oferta compleixen els requisits de distància
previstos en el plec de condicions.
Per l'exposat, S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar les terrasses d'acord amb el següent:
Licitadors

DNI/NIF

Número de Lot i
sublot

Oferta econòmica
(sense IVA)

Olivier Laurent en
representació de
Bar Okeanos

X2238716B

Lot 2 Sublot 2

5.377,00 €
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Jose Francisco
Candela en
representació de
Gelats Candela, S.L

48530163W

Lot 2 Sublot 1

5.361,00 €

Jose Antonio
Rodríguez

40325281W

Lot 3 Sublot 1

4.918,80 €

SEGON.- Publicar el present acord al perfil del contractant, als efectes de donar termini als
interessats per optar a l'adjudicació directa de les terrasses que han quedat desertes en el
procediment obert i ordinari.

8.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE PLATGES.
En Robert Figueras, Regidor de Serveis, presenta proposta d’acord que permeti la pròrroga
del contracte regulador del servei de neteja de platges.
En Joan Ballosera, pel Grup del PP, demana aclariment respecte del plantejament d’una
segona pròrroga de contracte, que semblava no volia fer el contractista.
En Robert Figueras diu que havent mantingut converses amb representació de l’empresa,
ara ja està d’acord i que faran la neteja de platges aquest any sense cap problema.

Vist que per acord de Ple de 17 de març de 2014 s’adjudica a l’empresa Can Pipa, S.L el
contracte de serveis de neteja i manteniment de les platges i vores de mar al municipi de
l’Escala.
Vist que el contracte té una durada inicial de 4 anys, prorrogables fins a un màxim de 2 anys
més d’acord amb la clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives.
Vist que l'empresa contractista per registre d'entrada 1610 de 20 de febrer de 2019 posa de
manifest la intenció de no executar la última pròrroga.
En tant que l'òrgan de contractació és el Ple de l'Ajuntament, i tenint en compte que no hi ha
temps suficient per a dur a terme una nova licitació, així com el fet que és d'interès públic donar
continuïtat al servei de neteja de platges i que per tant, cal que s'executi la segona pròrroga
prevista expressament en el contracte inicial per evitar perjudicis majors.
Entenent que la pròrroga es preveu de mutu acord en qualsevol cas.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- Prorrogar l’execució del contracte de servei de neteja i manteniment de les
platges i vores de mar al municipi de l’Escala, a l’empresa Can Pipa, S.L pel període d’un (1)
any més d’acord amb la clàusula cinquena i mantenint les condicions previstes al Plec i a
l’oferta presentada.

13

SEGON.- Notificar a l'empresa contractista donant un termini d'audiència de 10 dies per tal
que es pronunciï respecte el present.
TERCER.- Informar que, en cas que el contractista estigui d'acord en executar la segona
pròrroga per raons d'interès general s'entendrà prorrogat el contracte sense cap altra tràmit. Pel
contrari, de manifestar la seva voluntat per a no continuar prestant el servei, l'òrgan de
contractació resoldrà i adoptarà l'acord que consideri més adequat.

9.- ACORD DE CESSIÓ DEFINITIVA DEL TERRENY PER AMPLIACIÓ DEL CAP.
En Víctor Puga, Alcalde, explica una sèrie de gestions que s’estan coordinant amb la
Generalitat per cedir espai municipal necessari per implementar el Pla funcional que aprova
una ampliació del CAP de L’Escala.
Diu que es va demanar a l’Ajuntament una cessió de terrenys i no varem posa problemes i el
Cap de l’Escala obtindrà una millora del servei que beneficiarà sensiblement de manera
conjunta al nostre poble i als altres que formen part de l’Àrea ABS.

Vist articles 145 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques en virtut del qual els béns patrimonials els quals l'afectació o
explotació no estigui prevista podran ser cedits de manera gratuïta per a la realització de fins
d'utilitat pública o interès social de la seva competència, a Comunitats autònomes, entitats
locals, fundacions públiques o associacions declarades d'utilitat pública.
Vist acord d'aprovació inicial per a la cessió gratuïta del terreny ubicat al C/Mossèn Salvador
Jué i Pujolar, núm. 3 al Servei Català de Catsalut, als efectes d'ampliar el Centre d'Atenció
Primària (CAP) del municipi i que per tant, la finalitat prevista s'escau amb aquelles descrites
com d'utilitat pública i competència en aquest cas de la Generalitat.
Vist certificat del Secretari on s'acredita que l'acord d'aprovació inicial anteriorment citat s'ha
sotmès a informació pública per un període de 30 dies, i no consta que s'hagin produit
al·legacions.
Vist que s'ha donat compte de l'expedient de cessió al Departament de Governació, tal i com
preveu el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels
Ens locals.
S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar definitivament l'acord de cessió gratuïta del terreny ubicat al C/Mossèn
Salvador Jué i Pujolar, núm. 3 al Servei Català de CatSalut amb la finalitat d'ampliar el CAP de
l'Escala.
SEGON.- Notificar el present acord al Departament de Salut, regió sanitària de Girona als
efectes oportuns.
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10.- ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL PREVIST AL CONVENI MARC DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA.
En Robert Figueras, Regidor de Serveis, presenta la proposta coincident amb aquest punt
de l’Ordre del Dia com a la que ofereix el millor preu d’energia a l’Ajuntament de L’Escala, que
ja s’hi va afegir al Conveni marc i ara es proposa aprovar una segona pròrroga.
Etna Estrems, pel Grup municipal d’ERC-JuntsXL’E., anuncia que s’abstindrà en aquest
punt, per no entendre que siguin realment les millors tarifes a aspirar en el mercat per a
empreses.

Descripció: PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS D’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
DERIVAT 2015.05-D01 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).
Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05),
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot
AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4)
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de
2016.
Atès que posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
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Vist que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Atès que en data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a
favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
Vist que en data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de
2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
Atès que en data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat
que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del 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 resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de
les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, elevada proposta al Ple.
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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, L. Oriol, R. Bosch, M. Caldés, X. Ballesta, C.
Carlà i J. Ball-llosera) i 1 abstenció (E. Estrems):
PRIMER.- Que l’Ajuntament de l’Escala i els seus Organismes Autònoms s’adhereix a la
segona prorroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini
de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, d’acord amb el
següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Preu
€/MWh
129,783

Sublot BT2

2.0DHAP1

154,200

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,509

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,915

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,936

Sublot BT6

2.0DHSP3

70,383

Sublot BT7

2.1A

145,923

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,925

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,864

Sublot BT10

2.1DHSP1

168,383

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,518

Sublot BT12

2.1DHSP3

83,025

Sublot BT13

3.0AP1

114,705

Sublot BT14

3.0AP2

100,729

Sublot BT15

3.0AP3

73,115

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

103,031

Sublot AT2

3.1AP2

95,196

Sublot AT3

3.1AP3

77,043

Sublot AT4

6.1AP1

119,110

Sublot AT5

6.1AP2

101,920

Sublot AT6

6.1AP3

95,168
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Sublot AT7

6.1AP4

85,598

Sublot AT8

6.1AP5

79,118

Sublot AT9

6.1AP6

69,993

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

3.1 A

59,173468 36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de
31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
SEGON.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
TERCER.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 210 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM al NIF G6436064
per correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona.

11.- PRÒRROGA DE LA QUALIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE L'ESCALA COM A TURÍSTIC
A EFECTES D'HORARIS COMERCIALS
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Marta Rodeja i Coloma, Regidora de Promoció, recorda que l’Ajuntament de L’Escala té una
població de dret i població flotant, que acredita la condició natural de municipi turístic, comptant
a més, amb població superior a la xifra empadronada.

Atès al que determina l’art 38 en determinació dels municipis turístics de la Llei 18/2017, de
1 d’agost, de comerç, serveis i fires, on defineix que els Ajuntaments poden demanar, als
efectes dels horaris comercials, d’acollir-se a la condició de municipi turístic si compleixen:
“Per afluència estacional, la població del municipi equivalent a temps anual és superior a la
xifra oficial de població empadronada segons d’Institut d’Estadística de Catalunya i si, el
nombre d’allotjaments turístics i segones residències és superior al nombre de residències
primària.
I que els Ajuntaments dels municipis que compleixin la condició a dalt esmentada poden
optar per acollir-se a l’excepció de municipi turístic, a efectes d’horaris comercials.
Elevada proposta al Ple.
S’ACORDA, per unanimitat:
Sol·licitar davant de la Direcció General de Comerç la pròrroga de la qualificació del municipi
de l'Escala com a turístic a efectes d'horaris comercials, d'acord amb el que estableix la Llei
18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

12.- ASSUMPTES URGENTS
No hi ha.

13.- MOCIONS
No hi ha presentada cap.

14.- PRECS I PREGUNTES
En Robert Bosch, pel Grup municipal de CIU, recorda el tema suscitat en el darrer Ple per
Xavier Ballesta, quan presentava com a problema les passes de vianants situades a tocar la
Plaça de les escoles.
Afirma que el repunt de robatoris, pintades i vandalisme ens podem fer entendre que
probablement la Comissaria de Mossos no és prou gran com ens mereixeríem.
Critica els efectes de la sanció a l’accés a la platja amb el que pensa ens estem fent una
mala publicitat, ja que qui se’n porta aquesta sanció no ens visita més.
Respecte de Sant Martí d’Empúries, planteja tres accions a afrontar; corregir la falta
d’enllumenat, que fa que hi hagi moltes hores a les fosques, per manca de llum.
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Proposa també habilitar la font d’aigua potable de la Baixada de la font de la muralla. I
també creu necessari mirar d’instal·lar lavabos públics a Sant Martí.
Dret de descans dels veïns ens hi trobarem cada vegada contenidors soterrats a la platja i la
punta hores que buiden els bars contribueixen a molt de soroll.
Etna Estrems, pel Grup municipal d’ERC-JuntsXL’E., demana la recol·locació de dos bancs
en Punta Milà, que estan col·locats davant d’arbustos, de manera que amb la seva orientació
només es veuen plantes.
Manifesta reserves al fet que els aparcament del Passeig Lluís Albert, pintats de nou, es
tornen a pintar igual que amb anterioritat.
Diu que s’estan arreglant molts carrers i posant molta pintura, demana un mirall carrer del
Mar cantonada carrer Codolar, per entendre que es tracta d’un encreuament perillós i estudiar
quines cantonades necessiten mirall.
En Joan Ball-llosera, pel Grup del PP, recorda que a l’informe del Síndic de greuges es va
dir que es muntava tota una xarxa wifi gratuïta. Sol·licitud a la Unió Europea. No sap com ha
quedat això.
En Carles Carlà, pels Regidors no adscrits, diu tenir cinc preguntes i un prec.
Pregunta quin criteri s’ha seguit per asfaltar carrers, satisfent algunes necessitats i altres no.
Diu voler saber quin carrer toca després.
Pensa que el Carrer Mallols no s’havia d’haver fet, tot i donar influència a altres carrers no
asfaltats i que a molts llocs s'han creat desnivells i originat problemes per entrar. Si ens donem
una volta al carrer Mallols, diu que tindrem la sensació que no tot és prou homogeni.
Pregunta pel Parc infantil a tocar Ballmanetes, queixant-se de la sorra que troba embruta
molt i sembla provenir de ciment bruts. També diu que sembla haver algunes deficiències que
caldria solucionar abans que siguem obligats a fer manteniment, com ara alguna barana que
està a punt de trencar-se.
Es fa ressò d'instàncies entrades quan es va urbanitzar el carrer Tarragona, que dit per ell
no van rebre contesta, ni tan sols desprès de parlat a la tele i la ràdio.
Planteja queixes i reclamacions que es fan des de Sant Martí d'Empúries com si no existís.
En darrer lloc, planteja el tema dels efectes que pot tenir al servei de socorrisme a les
platges, amb motiu d'una modificació a la titulació de socorristes, que podria fer que tinguem
menys.
En Robert Figueras diu que el pas de la Caixa, Av Girona i Plaça Escoles és un tema que va
comentar al Servei de Policia Local i sembla ser que es tracta d'un assumpte de seguretat vial
que reclama que han de ser-hi els passos que hi ha.
Afirma que tornarà a estudiar i a mirar-ho, però sembla la manera més segura.
Comenta que l'accés a la platja ha funcionat bastant bé, essent del tot positiu el balanç.
Pel que fa a incidents o repunts de delictes, els Mossos, quan passa, el que fan és preparar
un dispositiu especial. Van tenir un altre dispositiu fa un any i van baixar.
Informa que a Sant Martí d’Empúries s'han fet moltes actuacions a l'enllumenat de Sant
Martí; treballs de poda amb una cura que no es fa a la resta; recollida d’escombraries de mil
maneres. Hem fet molts esforços i s'han esmerçat efectius.
Hi ha enganxines, que si es seguissin els horaris que marquen no hi hauria molèsties. En
canvi si s'ocasionen aquestes pel fet que els restauradors acaben molt tard i la gent està
dormint.
Explica que durant l'estiu es parla vàries vegades amb restaurants i alguna persona
d’Urbaser.
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Reconeix que a carrers estrets encara és més problemàtic.
Pel que fa al tema dels asfalts diu que cada any hi ha una partida a asfalts i l'aplicació es fa
per ordre un tècnic de l’Ajuntament.
Hem fet això i els propers anys es podrà fer igual a carrers que hagin estat urbanitzats
anteriorment.
Víctor Puga informa que el Parc de ballmanetes es va encarregar a un arquitecte i van fer
passar una persona per homologar la zona. Uns elements taquen, uns altres cremen i potser
falta aigua. Hi ha alguna cosa que s’ha de millorar, com ara el tobogan, la sorra, alguna barana
a sobre del tobogan i una porta que si no hi ha ancoratge fa soroll.
Pel que fa a Sant Martí diu que s'ha fet reunions de veïns i comerciants. Les iniciatives
BCIN, a petició de part dels veïns, poden arribar a portar dotze o tretze mesos de tramitació.
Redactar el projecte apuntar les millores i tramitar-ho.
Adverteix també que qualsevol cosa que hi fem allà reclama informe arqueològic.
Diu que els aparcaments al Passeig Lluís Albert el que plantegen és un problema de
seguretat. Mirar d’aparcar sortint de cares.
Víctor Puga diu que la petició de wifi a L'Escala ha quedat fora de les subvencions de la
Unió Europea.
Pel tema dels bancs a Punta Milà és responsabilitat de Torroella de Montgrí, però mirarem
de moure els bancs.
En Robert Figueres diu que hi ha previsió d'instal·lar varis miralls en altres carrers.
Pel que fa al tema del Socorrisme, recorda que aquest any hi havia com a millores incloses
al contracte la disponibilitat de motos aquàtiques, de manera que es preveuen el medis que
toquen cada estiu i millores.
Víctor Puga diu que L'Escala és una població molt segura i que no serà per cosa de fets de
darrera hora que hàgim de convertir el tema seguretat en problema local, quan sabem que la
seguretat és un tema complicat i que les nostres dades acostumen a contrastar positivament
amb les de poblacions veïnes.
Manifesta que el tema de tenir una Comissaria de Districte s'ha parlat moltes vegades i
sempre tot es resumeix a una qüestió pressupostària i a efectius, personal.
Per L’Escala sempre hem pensat que és important la seguretat, encara que la comissió de
qualsevol fet delictiu no pugui ser sempre evitable.
Explica que la partida d'asfalts fa dos anys que és una partida exactament igual que ara.
Diu que s'asfalten zones que no són de primera residència i que es fa no únicament per
acontentar la gent.
Considera que Sant Martí existeix i ha existit sempre i que per aquest Nucli és positiu
canviar totes les fustes de les passeres que porten a Sant Martí i lligar amb l’última part del
Riuet.
Recorda que en aquest sentit, únicament l’Ajuntament ha fet l’aportació perquè la situació
econòmica és la que és, encara que la projecció turística si mereix la nostra.

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