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El futur 
comença ara
Arribem a l’equador del mandat i de l’obligat balanç en surt la necessitat
de reformular el nostre pla de govern pel que queda de legislatura. S’ha
fet molta feina en cadascuna de les àrees de govern, però la situació
que ens ha tocat viure i gestionar ha superat qualsevol previsió i ha
comportat l’aturada, en alguns casos, i canvis en l’ordre de prioritats
d’iniciatives i projectes, en d’altres, que han marcat inevitablement
aquests primers dos anys del govern sortit de les eleccions del 2019. 

Estem davant una situació nova. La pandèmia ha precipitat canvis que ja
s’albiraven com a necessaris i ineludibles, i com ja apuntava, la
conjuntura ens obliga a establir noves prioritats i a treballar per a un
nou projecte de ciutat que ha de tenir en la cultura, en el turisme
sostenible, en l’urbanisme reformador i en les polítiques per assegurar
el benestar dels col·lectius de persones més desafavorides, els pilars del
nou paradigma.

Víctor Puga
Alcalde de l'Escala



Aquest document detalla de forma realista, amb calendari i amb el
finançament associat, el desenvolupament de projectes i iniciatives pels
propers 2 anys, i, alhora, fent un exercici d’ambició ponderada i realista,
projectem l’Escala dels propers anys a partir del convenciment que hi ha
projectes estratègics que la vila i el territori necessiten per seguir contribuint al
progrés dels nostres ciutadans i del conjunt del país. El paper dels pobles i de
les ciutats en aquests moments, més que mai, passa per esdevenir actors
principals i no testimonis o mers col·laboradors de  polítiques públiques i
privades.

La situació econòmica de l’Ajuntament, gràcies a una gestió molt curosa dels
recursos públics els darrers anys, ens permet tirar endavant aquest projecte
ciutat que desenvolupem en les properes pàgines. Alhora, la conjuntura
econòmica i social, ens interpel·la per treballar en la definició i l’execució d’un
projecte ambiciós perquè l’Escala torni a fer un salt endavant amb la vocació
de seguir sent referent. 

Per fer realitat aquest projecte, més enllà del lideratge polític, ens caldrà
l’aportació de tots i totes. El repte que tenim al davant demana mirades de
complicitat i exigeix un esforç per sumar aportacions i sensibilitats amb
l’objectiu de fer del progrés de l’Escala, un propòsit compartit. 

Guia

En aquest document trobareu informació
d'algunes de les principals actuacions previstes
per l'Ajuntament de l'Escala per als propers
anys.

Està plantejat de manera que primer hi
trobareu el pla de govern per a la segona meitat
d'aquest mandat, amb les principals actuacions
programades i dividides entre quatre grans
àrees de gestió que engloben les diferents
regidories: Desenvolupament econòmic i
cultural; Educació, Joventut i Esports; Atenció a
les Persones; i Territori i Sostenibilitat.

Hi ha un segon bloc amb les principals
inversions previstes dins aquest pla de govern.

I, finalment, trobareu alguns dels projectes
estratègics que s'estan ja treballant i que s'han
de posar en marxa en el següent mandat, amb
l'horitzó 2027 en ment.



Desenvolupament
econòmic i
cultural

-Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves
Tecnologies  Marta Rodeja

-Promoció i Acció Cultura Rafel López

-Patrimoni Històric i Cultural Martí Guinart

Apostem fermament per  la preservació i valorització del
patrimoni cultural i natural com a element clau de la
nostra història i del nostre futur. Potenciem el comerç
local i reforcem la promoció econòmica i turística per
oferir als nostres veïns i visitants el millor de l'Escala. El
darrer any hem reforçat també les ajudes a les empreses
locals per tal de minimitzar els efectes de la Covid-19.

Creiem en un model turístic i de ciutat sostenible, en què
el desenvolupament econòmic, la difusió cultural i la
conservació del territori van de la mà.

Digitalització dels fons

patrimonials

Restauració, conservació i digitalització de la
documentació gràfica de l'arxiu històric.
Difusió on line.

-Fons fotogràfics: Esquirol, Lassús, Richards,
Bataller

-Fons Víctor Català

-Arxiu històric

-Arxiu audiovisual de Ràdio l'Escala i Canal 10
Empordà

Nous usos equipaments emblemàtics

Adequar diferents espais culturals actualment poc utilitzats.

-Castell carolingi. Audiovisual explicatiu de Sant Martí d'Empúries i espai
d'informació de Sant Martí i l'Escala. Proposta transversal entre informació
turística i patrimonial.

-El Gavià. Encarregar el desenvolupament del projecte interactiu i d'immersió
digital d'Espai de la Mediterrània.

Comunicació i senyalística

Es desplegarà un projecte de comunicació i
senyalística a la via pública per millorar la difusió

d'esdeveniments municipals. Concretament:

-Elements de publicitat dinàmica dels programes
culturals, socials, educatius i esportius de l'Escala.

-Sistema de pantalles que permetin la comunicació
dels programes d'actes de l'Escala. 

-A partir de la proposta del Pla de Cultura, indicar
els corredors de patrimoni cultural i natural de

l'Escala, amb especial incidència al paisatge,
mantenint la línia gràfica dels plafons informatius de

cultura actuals



Fons Víctor Català

Finalització de la restauració del fons
Víctor Català. A finals del 2021 es
preveu que la major part del fons,
compost per llibres, manuscrits,

dibuixos, escultures i peces
d'arqueologia, estarà restaurat.

Quedarà la col·lecció de numismàtica,
composada per unes 1.050 monedes.

Restauració de negatius

en plaques de vidre

Cada any es van restaurant per fases els
negatius de plaques de vidre que hi ha al
fons municipal, tant de Josep Esquirol com
de Joan Lassús. Ja n'hi ha 1.600 de
restaurades. En falten unes 600 del fons
Josep Esquirol i unes 1.700 del fons Joan
Lassús que es restauraran.

Conservació i

restauració del patrimoni

marítim

L'Ajuntament té dues barques de fusta
que s'estan restaurant amb els tallers
de restauració d'embarcacions
tradicionals de fusta que es fan cada
any. L'any passat es va acceptar la
donació d'una teranyina, que també
caldrà acondicionar per poder-la posar
a l'aigua aquest any.

Creació Oficina de Comerç

L' Oficina de Comerç l'Escala treballa per al foment de la
innovació comercial del municipi i és l'instrument mitjançant el

qual l'Ajuntament de l’Escala impulsarà el procés de
modernització i ordenació del comerç local.

L'Oficina de Comerç l'Escala neix amb la voluntat d’ apropar les
actuacions administratives al sector comercial, facilitant-los un

interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió
permanent entre els  comerciants, les associacions de

comerciants i l'Administració local.

El personal tècnic i administratiu d'aquest nou servei està
capacitat per prestar assessorament i suport tècnic, al conjunt

del teixit comercial local tant en les tasques administratives, com
de formació o adaptació a les noves tecnologies, amb l'objectiu
que la relació entre l'Ajuntament, ciutadans i  comerciants sigui

més fluida, fàcil, ràpida i senzilla.

En l'àmbit comercial, també està previst implantar ajudes per a
la reforma i rehabilitació de comerços.



Educació,
Joventut i Esports

-Educació  Maite Cortés

-Esports i Salut Boran Minic

-Joventut Marc Frigola

Aquestes són àrees fonamentals, enfocades
especialment als més joves de la nostra població, i en
volem tenir una especial cura, apostant per serveis i
equipaments de qualitat.

Escola bressol

Ballmanetes

-Adequació de jocs al pati i del mobiliari

-Impressió d'imatges per a una exposició al
centre i compra de material amb motiu de
la celebració del 30è aniversari

-Millora del sistema de climatització

Escola Empúries

Es faran inversions en:

-Canvi del sistema de calefacció

-Canvi del terra de l'aula de
psicomotricitat

-Nous jocs infantils al pati

-Millora de l'acústica del menjador

-Repintar la façana de l'edifici nou

Escola l'Esculapi

Donem resposta a dues peticions de
l'escola amb:

-Construcció d'unes grades de formigó
al talús del pati, just davant de les
pistes de futbol i bàsquet

-Estructura de tendal en un espai del
pati al costat de l'hort per tal de donar
ombra a l'època de major calor

Pl
a 
d'
in
ve
rs
io
ns

 e
n

ce
nt
re
s 
ed
uc
at
iu
s



Premi Pilar Pellicer

L’Ajuntament de l’Escala ha creat
aquest curs uns premis escolars per
estimular l’interès dels estudiants
locals per a l’estudi i la recerca,
especialment referent a temàtiques
vinculades al municipi. S’ha decidit
posar el nom de Premis Escolars Pilar
Pellicer i Parals, en homenatge a
aquesta mestra de l’escola pública de
l’Escala durant 22 anys

Cicle formatiu

Es continua treballant, conjuntament amb
l'institut El Pedró, per aconseguir que
l'Escala incorpori a la seva oferta educativa,
algun cicle formatiu de grau mitjà. És una
reivindicació històrica que s'espera poder
desbloquejar el curs 2022-2023

Unitat d'Escolarització

Compartida

Hi ha la voluntat d'obrir una Unitat
d'Escolarització Compartida a l'Escala a
partir d'aquest proper curs. Ja s'han
mantingut diverses converses amb
l'institut i inspecció. L'objectiu és
ubicar-lo a la sala gran del Xalem

Espai Jove l'Esbotzada

Després de l'experiència adquirida aquests cinc
anys d'existència de l'Esbotzada és el moment de fer

diverses millores a l'espai per poder fer-lo créixer
com a punt de gaudi, estudi, trobades amb amics,

assessorament per als joves...

 

Espai Xalem

Adequació de l'espai, amb separació d'espais segons els
serveis, bomba de calor i fred i mobiliari, així com
millora de la imatge exterior de l'edifici.

A l'edifici hi haurà ubicats tots els serveis socioeducatius
municipals, el Pla de Transició al Treball i, properament,
hi ha d'haver-hi la Unitat Escolarització Compartida
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Pla de Joventut

Desenvolupament de les accions del Pla de Joventut
aprovat per l'Ajuntament de l'Escala

 
Jornades de joventut

Realització aquesta tardor d'unes jornades de debat
i altres activitats entorn de la joventut, concidint

amb el cinquè aniversari de l'Esbotzada

 

Millora d'equipaments

esportius

-Nou camp d'entrenament al camp de
futbol i local social

-Millores piscina municipal



Atenció a les
persones

-Atenció a les persones  Ramona Viella

-Ocupació  Marc Frigola

Creiem que ningú ha de quedar enrere i, amb aquesta
premisa, continuem treballant per tal d'estar al costat
de les persones i les famílies que més ho necessiten.
Mantenim línies bàsiques, com les ajudes i beques, i
n'obrim de noves per tal de donar un servei el màxim
de personalitzat i adaptat a les necessitats de les
persones.

Oficina d'atenció a la gent gran

Es tracta d'un nou servei que es posarà en
funcionament i que pretén ser punt de
referència de les persones grans del nostre
municipi.

Volem conèixer el que volen i necessiten les
persones grans i que siguin elles mateixes les
que ens ho diguin. Una persona s'encarregarà
d'aquest espai, que ha de fer funcions
d'informació, de formació, de participació i de
dinamització

Targeta moneder per

substituir el servei de

distribució d'aliments

El servei local de distribució d'aliments se
substitueix per un nou sistema de targeta
moneder recarregable, amb què l'usuari
pot anar a comprar als establiments
adherits. Un sistema, en coodinació amb el
Consell Comarcal, que dignifica la
distribució d'aliments a les famílies que ho
necessiten.

Conveni amb Càritas

Potenciació de la coordinació amb aquesta
ONG, amb qui es manté una estreta relació
des de fa anys. 

Banc d'hores

Conveni amb l'escola l'Esculapi per tirar
endavant el projecte "Banc d'hores". Es tracta
d'una iniciativa per promoure la igualtat de
condicions i oportunitats entre els alumnes,
sigui quina sigui la seva situació socioeconòmica,
tant pel que fa a l'adquisició de material com a
les sortides escolars.

 

Ampliació del CAP

L'Ajuntament de l'Escala ha posat a
disposició de la Generalitat un terreny al
costat del Centre d'Assistència Primària per
tal que aquest pugui ser ampliat

Casa del Mar, edifici clau

Remodelació de la Casa del Mar per ubicar-
hi tots els serveis de l'àrea d'Atenció a les
Persones, així com espai per a un Hotel
d'Entitats



Territori i
Sostenibilitat

-Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Medi Ambient i Habitatge 
 Josep Bofill

-Serveis i Seguretat Robert Figueras

La lluita contra el canvi climàtic i per a la transició
energètica és un repte que afrontem com a
administració, al mateix temps que continuem exercint
de motor econòmic i impulsant projectes de gran
trascendència, com el Pla d'Ordenació Urbana
Municipal o la renovació dels principals serveis públics.

L’Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i Emergència Climàtica

Estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica, destinat tant a les empreses com a particulars

Foment de la producció d’energia renovable i de l’autoconsum elèctric

Assessorament a les escalenques i escalencs cap a la transició energètica

Desenvolupar mesures i estratègies concretes per a l’aplicació de mesures d’adaptació i mitigació dels efectes
derivats del canvi climàti

L'Ajuntament de l'Escala ha creat un espai municipal d’informació, difusió i formació sobre l’energia sostenible i de
l’aplicació de mesures d’adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic al municipi de l’Escala.

Com a ens municipal proporciona assessorament gratuït i personalitzat a entitats públiques i privades; organitza
tallers, jornades i activitats per a les escalenques i escalencs; i elabora informes tècnics de temàtica energètica i
d’aplicació de mesures de mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic a partir de 4 grans línies estratègiques:

1.

2.

3.

4.

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

En aquest mandat s'està donant un impuls a la redacció d'un
nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal.  Aquesta tardor està
previst que es tirin endavant diverses accions de participació

ciutadana per tal d'implicar a la ciutadania en la definició
d'aquest nou planejament. A partir d'aquí, caldrà anar avançant
per a la concreció d'un avanç de pla i per a acabar de definir el

nou POUM



Energies renovables

L'àrea de Medi Ambient està treballant
en l'estudi per tal d'implantar energies
renovables a diferents edificis
municipals i reduir el consum
energètic

Motor econòmic

L'Ajuntament de l'Escala continua exercint
de motor econòmic del municipi, amb la
planificació i execució d'un important
nombre d'inversions per fer que la població
segueixi avançant.

Millorem també  l'atenció a la ciutadenia  i
l'espai de treball i funcionament pels
professionals de l'Ajuntament.

Tècnic d'Habitatge

La incorporació d'un tècnic a l'àrea
d'Habitatge ha d'impulsar els estudis i
les accions a desenvolupar en els
propers anys en aquesta matèria

Millora i eficiència dels serveis

En aquest mandat s'està procedint a la
renovació dels contractes dels principals serveis
municipals, cosa que ha de suposar una
important millora, modernització i eficiència dels
mateixos: 

-Servei de recollida de residus

-Servei d'enllumenat públic

-Enjardinament

-Servei d'aigua



Inversions
previstes

2021-2023

1a fase d'adequació de

l'Estany de Poma

Adequació de l'accés a l'Estany
de Poma. Primera fase del
projecte per convertir tot aquest
espai en un gran parc públic.

Pressupost: 250.000 euros

Execució prevista:  Finals 2022

Més carril bici i 

ruta cicloturista

Seguir executant el pla director
de carrils bici, per tal d'anar
millorant i eixamplant la xarxa
actual i apostar per una
mobilitat més sostenible.

Pressupost:  100.000

Execució prevista: Segon
semestre de 2021

També s'està ultimant amb els
municipis de l'entorn la creació
d'una ruta cicloturista

Ajuntament
de l'Escala

ETAP

Un dels grans projectes que s'han de
desenvolupar els propers anys és la
construcció de l'Estació de Tractament
d'Aigua Potable. Una inversió que
permetrà millorar la qualitat del
subministrament d'aigua al municipi
de forma considerable

Pressupost: 5.500.000 euros

Execució prevista: Començar el segon
semestre de 2022



Passeig Lluís Albert

Millora de la zona de passeig entre l'avinguda
Ave Maria i el carrer Port d'en Perris.
Reordenació del trànsit i de les zones
d'aparcament.

Pressupost: 1.500.000
Previsió d'execució: Primer semestre 2022

Creació d'un nou parc a Empúries

Integració paisatgística de l'antic aparcament d'Empúries, ampliant la
zona de passeig i creant una zona de descans i de mirador cap al
conjunt arqueològic del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Pressupost: 200.000 euros

Previsió d'execució:  Primer semestre de 2022

Urbanització Emperadors

Urbanització del sector dels Emperadors,
una de les prioritats marcades pel pla
director d'urbanitzacions. 

Pressupost: 3.764.000 euros

Previsió d'execució:  Primer semestre de
2022



Millora del passeig

d'Empúries

Millora del paviment i execució d'una primera
fase de nou enllumenat al passeig d'Empúries,
entre Sant Martí d'Empúries i el MAC-Empúries.

Instal·lació de tres lavabos públics al passeig
 

Pressupost: 475.000 euros
 

Previsió d'execució: Primer semestre de 2022

Millora d'asfalts

Previsió de continuar invertint anualment en la
millora dels asfalts a aquells carrers que més ho

requereixin, segons l'avaluació dels Serveis
Tècnics

 
Pressupost: 800.000 euros

 
Previsió d'execució: 4rt trimestre de 2021

CER

Reformes i millores a l'edifici del Centre
Esportiu i Recreatiu Xavier Vilanova

 
Pressupost: 50.000 euros

 
Previsió d'execució: Primer semestre de 2022



Redacció de projectes  i previsió de millores a vials estratègics

Millores a l'accés sud

Millora de l'espai públic a l'entrada sud de
l'Escala, fent un itinerari segur per als
vianants

Pressupost: 250.000 euros
Previsió d'execució:  4rt trimestre 2021

Avinguda Ave

Maria

 
 
 
 
 
 Carrer Camp

Rabassa

 
 
 
 

Carrer Germans

Masferrer

 
 
 
 

Carrer de Gràcia

Urbanització

del sector del

Riuet



Entorn de l'església

Reordenació de l'entorn de l'església, que
inclou l'enderroc de la rectoria i construcció

d'una de nova separada del mur de
l'església. Urbanització de la plaça que hi ha

al costat de la rectoria.
 

Pressupost: 900.000 euros
 

Previsió d'execució:  Segon semestre de
2022

Ampliació de l'aparcament

de plaça Catalunya

Ampliació de l'aparcament soterrat de plaça
Catalunya, aconseguint 90 noves places, que es
construiran en dues plantes sota les 45 places

en superfície existents, les quals es mantindran.
 

Pressupost: .1.633.500 euros
 

Previsió d'execució: Finals 2022

Millora de la plaça Nova

Millora funcional i estètica de la zona
d'aparcament.

 
Pressupost: 200.000 euros

 
Previsió d'execució: Finals 2021



Enllumenat públic

Implantació d'enllumenat
públic a diferents punts del

municipi.
 

Pressupost: 150.000 euros
Previsió d'execució:  Primer

semestre de 2022

Pista d'skate

Planificació d'una pista per a
la pràctica de l'skate 

 
Pressupost:  100.000 euros
Previsió d'execució: Primer

semestre de 2022

Millora a la piscina

municipal

Millores a la piscina
municipal en diferents
aspectes de seguretat,

sistema de climatització,
entre d'altres

 
Pressupost:  100.000 euros
Previsió d'execució:  Tercer

trimestre de 2021

Senyalització

aparcaments

Millorar la senyalització de
les zones d'aparcament

municipals. 
 

Pressupost:  300.000 euros
Previsió d'execució:  Segon

trimestre de 2022



Millor accés entre

MAC-Empúries i

platja del Portitxol

Millorar els accessos entre el
passeig d'Empúries (platja

del Portitxol) i l'aparcament
municipal i entrada al

conjunt arqueològic del MAC-
Empúries.

 
Pressupost:  250.000 euros
Previsió d'execució: Finals

2022

Zona lúdica del Camp

dels Pilans

 
Tancament i regularització
d'usos i horaris de l'espai

lúdic del Camp dels Pilans.
Instal·lació de font i lavabos

públics.
 

Inversió en la

millora de

l'eficiència

energètica

S'està treballant per fer una
auditoria energètica a tots

els edificis municipals i
implentar les solucions

tècniques més adequades en
cada cas per millorar
l'eficiència energètica

municipal.
 

Pressupost: 400.000 €
Previsió d'execució: Primer

trimestre 2022

Adequació del Clos

del Pastor

Continuar executant
l'adequació de l'espai, tant
del jardí com de l'interior,
com un dels vèrtex dels

Espais Víctor Català. Compta
amb una subvenció de la

Diputació de Girona
 

Pressupost:  47.942 euros
Previsió d'execució: Darrer

trimestre de 2021



Instal·lacions camp de

futbol

Es preveu un nou camp d'entrenament de
futbol 5 en un dels laterals per
descongestionar els camps actuals, així com la
construcció d'un local social nou.

Pressupost: 290.117 euros
Previsió d'execució: 3er trimestre de 2021 pel
que fa referència al camp i 1er semestre de
2022 per al local social.

Edifici del Gavià

Es preveuen diverses intervencions de millora a l'edifici del Gavià, les
quals inclouen els aïllaments, la fusteria exterior i la reparació
d'humitats.

Pressupost: 150.000 euros

Previsió d'execució:  Darrer trimestre de 2021 i primer del 2022

Nou edifici de serveis a la

Casa del Mar

Rehabilitació de l'edifici de la Casa del Mar
com a nova ubicació de l'àrea de Serveis
Socials i espai d'Hotel d'Entitats.

Pressupost: 439.000 euros

Previsió d'execució:  Primer semestre de
2022



Horitzó
2027

Can Maranges

Projecte d'adquisició de Can Maranges, un edifici històric  construït
a la primera meitat del segle XIX i situat en ple nucli antic, amb
l'objectiu de convertir-lo en un espai dedicat a l'art contemporani.

Estany de poma

En aquest mandat es
començarà a actuar a la zona
d'accés, però la gran actuació
per convertir aquest entorn
en un gran parc urbà obert als
ciutadans i als visitants s'ha
d'acabar de consolidar en els
propers anys. Recentment
vam poder veure en una
exposició la línia en què
estem treballant

Hi ha alguns projectes que s'estan tramitant i
que necessàriament abarquen més enllà de la
durada d'aquest mandat municipal i, per tant,
haurien de completar-se en el següent.  En
aquestes pàgines, hi exposem algunes
d'aquestes propostes



Passeig de Sant Martí

d'Empúries al Riuet

Perllongació del passeig d'Empúries, entre
Sant Martí d'Empúries i el Riuet.

Pavimentació i enllumenat per a un espai
pensat especialment per als vianants

 
 

Zona d'aparcament i accés

al MAC-Empúries

Millora de l'aparcament públic situat a l'entrada
al MAC-Empúries, així com de la zona d'accés a

aquest important equipament cultural
 
 

Accés al parc de les

Planasses

Urbanització dels accessos  des de la
zona del port de l'Escala a la gran zona
verda de les Planasses, entrada principal
a aquest àmbit del parc natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.



Nova biblioteca i auditori

Tot i que l'esclat de la pandèmia de la Covid-
19 ha fet endarrerir aquest projecte
estratègic, és una aposta clara per a aquest
horitzó 2027. Es tracta d'un nou edifici on ara
hi ha Can Masset que s'ha de convertir en un
important referent cultural, amb una nova
biblioteca municipal i un auditori de primer
nivell

Vilanera

L'Ajuntament de l'Escala va adquirir els terrenys
que envolten el mas de Vilanera l'any 2018. Més
de 30 hectàrees clau en un entorn que fa de
xarnera entre els parcs naturals dels Aiguamolls
de l'Empordà i del Montgí, les illes Medes i el Baix
Ter. Queda pendent, però, l'adquisició del mas,
amb l'objectiu de fer-hi un espai d'interpretació
del medi natural i socioeconòmic, vinculat als dos
parcs. Tant l'Ajuntament com la Generalitat hem
mostrat interès en tirar endavant aquest projecte,
que considerem estratègic pel territori



Nous serveis

-Oficina Comerç l'Escala
 

-Oficina Tècnica per a la
Transició Energètica i
Emergència Climàtica

 
-Oficina d'atenció a la

gent gran

Projectes estratègics

-Nova biblioteca i auditori

-Casa Maranges. 

-Vilanera. 

-Estany de poma

-Casa del Gavià

-Castell carolingi

-Casa del Mar

-Passeig Lluís Albert

-Nou parc a Empúries

Planificació

-Pla Local d'Igualtat
 

-Pla director equipaments culturals
 

-Pla director d'estètica i paisatge
urbà

 
-Nou Pla d'Ordenació Urbana

Municipal
 

-Indicadors de gestió
 

-Estudi de millora de la cobertura de
telefonia mòbil

 
-Millora de l'eficiència energètica

 
-Pla especial de protecció del
patrimoni cultural de l'Escala

Noves comissions

-Atenció a les Persones
 

-Gestió de residus i
reciclatge

 
-Transició ecològica

Destacats en un cop d'ull



Projectes

d'urbanització

-Estany de poma, gran
parc urbà obert 

 
-Sector dels
Emperadors

 
-Sector del Riuet

 
-Tram final de

l'avinguda Montgó
 

-Ave Maria, Germans
Masferrer, passeig Lluís

Albert, passeig
d'Empúries, passeig del

Riuet...
 
 

Educació i

joventut

-Posada en funcionament
de la Unitat
d'Escolarització
compartida

-Creació d'un cicle
formatiu  de grau mitjà a
l'institut

-Concentració de les
activitats socioeducatives
a l'espai Xalem

-Jornades de joventut

Atenció a les

persones

-L'àrea de Serveis
Socials es traslladarà a
l'edifici de la Casa del

Mar, que es remodelarà
per donar una millor

atenció
 

-Compartirà edifici amb
un hotel d'entitats

 

Nova gestió

-Nova app per gestionar
les incidències a la via

pública
 

-Gestió municipal de la
piscina municipal

 
-Redefinició de la gestió

de la zona blava



L'Escala, 
el futur comença ara

-Pla de Govern 2021-2023

-Horitzó 2027

Ajuntament
de l'Escala


