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Dibuix de Josep Nuez i Quera

Benvolguts veïns i veïnes,
Avui, dilluns 10 d'agost, escric aquestes línies com a text introductori de la revista
municipal El Full de Sant Llorenç de la Muga.
En un any qualsevol avui estaríem de Festa Major. Hauríem començat de bon matí amb
la cercavila pels carrers del poble, hauríem anat a l'ofici solemne en honor al nostre
patró Sant Llorenç, sentiríem i ballaríem sardanes mentre compartim un vermut tots
plegats a plaça i a la tarda més sardanes, i a la nit el concert i ball de Sant Llorenç. I
aquest any res. Com a molt les celebracions que puguem fer cada un de nosaltres amb
les nostres famílies o els cercles d'amistats més íntim. Sincerament desconec si mai
abans s'havia anul·lat la Festa Major del poble. No ha estat una decisió fàcil, ens hi
hem resistit fins l'últim moment, però per davant de tot la salut de tots i totes.
Ningú havia previst que ens poguéssim trobar en aquesta situació, evidentment
nosaltres tampoc. Fa poc més d'un any que som regidors i regidores a l'Ajuntament del
nostre poble, i en un any han passat moltes coses, però cap de nosaltres s'hagués
pogut pensar que ens trobaríem en haver de gestionar una crisi d'aquestes dimensions.
Tal com vaig dir als meus companys el dia 14 de març en què vaig activar el Pla
d'Emergència Municipal, això no és una Mugada que sabem per on passa La Muga.
Aquesta pandèmia no sabem per on ens arribarà però ens afectarà a tots.
Voldria destacar que des del primer moment en què vaig activar el Pla d’emergències
municipal, vaig informar de la situació a l’Ivan Arché com a cap del grup de Junts per
Sant Llorenç de la Muga. Durant tots aquests mesos l'he informat personalment de la
situació i de les decisions que hem pres a l'Ajuntament i li agraeixo la predisposició a
col·laborar i suport que he rebut per part seva, en totes les accions que hem emprès
fins el dia d’avui.
Però hem de seguir. Adaptar-nos a la situació, buscar alternatives i seguir treballant,
programant i donant servei als nostres veïns. Ens hem adaptat tant com hem pogut i ho
seguirem fent per no deixar ningú endarrere. Hem procurat estar a prop de tots i cada
un dels nostres veïns, especialment els més vulnerables. I com que això encara no s'ha
acabat, només puc demanar-vos que seguim les indicacions de dur la mascareta, la
distància i rentar-nos les mans sovint. Sembla fàcil però encara hi ha gent que no ho
entén, sembla estrany... si això ens pot salvar d'estar malalts com és que hi ha gent
que encara no ho fa?
Confio que entre tots sapiguem mantenir a ratlla els 0 casos positius que tenim avui a
Sant Llorenç de la Muga.
La portada d'aquest Full és un dibuix d'en Josep Nuez, a qui li agraïm moltíssim el seu
treball. Havia de ser el cartell de la Festa Major, però sense festa no volíem deixar el
2020 sense làmina per a la col·lecció, és per això que l'hem editat com a Estiu 2020
perquè tots també el recordem com un estiu diferent. El podeu recollir a l'Ajuntament
o demanar-lo als regidors.
En aquest Full hi trobareu molta informació. Des de l'últim Full abans de Nadal han
passat moltes coses. Tot i haver estat unes setmanes confinats, no hem deixat de
treballar en equip intentant donar compliment als objectius que ens havíem marcat
per aquest any.
Desitgem que passeu un bon estiu i esperem arribin temps millors ben aviat. Salut!
L'Alcaldessa, Montserrat Brugués Massot

La crisi sanitària de la COVID-19 a Sant Llorenç de la Muga
A continuació us detallem tots els acords i les accions adoptats per l'Ajuntament des de
la declaració per part del President de la Generalitat de Catalunya de la fase
d’emergència 1 del Pla PROCICAT per malalties emergents amb potencial alt risc, el
dijous 12 de març de 2020.
Aquesta és la informació que es va donar compte al Ple del dia 8 de maig passat:
Des del mateix dijous 12 de març vaig decretar suspendre totes els actes i
esdeveniments de caràcter públic, tan els organitzats des de l’ajuntament com els
autoritzats a tercers, i especialment tots aquells que es desenvolupaven en
equipaments o espais municipals. I es va recomanar a tots els veïns seguir les
mesures de protecció, higiene i distanciament social que s’aconsellaven des del
Departament de Salut de la Generalitat.
Matèria de seguretat, protecció civil i serveis bàsics a la població
. Activació del Pla d’emergències municipal per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial d’alt risc en Alerta, el dissabte 14 de març.
. Tancament de tots els equipaments i instal·lacions municipals, parcs públics i fonts
públiques.
. Assegurar el tancament de tots els establiment de restauració i allotjament turístic
del municipi.
. Permetre l’aparcament a la Plaça Carles Camps i Plaça de Baix mentre dura el
confinament.
.Desinfecció diària (dies laborables) de les tres zones de contenidors soterrats, i
setmanal de tots els carrers del poble.
. Reforç de la neteja i desinfecció del consultori municipal.
. Manteniment dels serveis bàsics municipals de control i gestió del servei de
subministrament d’aigua potable i gestió i recollida de residus municipals.
. Tancament de la Deixalleria municipal fins que l’Agència de Residus de Catalunya va
deixar a decisió dels consistoris la seva reobertura, el dia 20 d’abril.
. Suspensió del servei de recollida de residus voluminosos a domicili.
. S’ha facilitat mascaretes i gel hidroalcohòlic a Can Martí per tal de garantir la
seguretat de la única botiga de queviures i articles de primera necessitat que tenim al
poble.
Matèria de protecció de la salut i serveis socials
. Trucades regulars als veïns vulnerables del poble o als seus familiars directes. (entorn
d’unes 70 famílies). Es van realitzar aproximadament 350 contactes, principalment
trucades però també missatges de WhatsApp en les primeres 8 setmanes.
. Coordinació i reorganització del servei de farmaciola del consultori municipal i de
l’atenció sanitària.
. Compra de 200 mascaretes quirúrgiques que s’ha repartit a tots els veïns majors
d’edat confinats al poble, independentment que estenguessin empadronats o no.
. Compra de 40 mascaretes de roba d’ús sanitari i no quirúrgic pels infants i joves de 3
a 17 anys, independentment que estiguessin empadronats o no.

. Distribució de targetes moneder per els menors beneficiaris de la beca menjador.
. Suport i ajuda conjuntament amb Serveis Socials del Consell Comarcal als veïns que
ho necessiten.
. Servei municipal d’ajut a la gent gran. Vam portar la compra a casa a tots els veïns
que ho van sol·licitar.
. Coordinació amb l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal per realitzar les
trucades de seguiment a tots els veïns de més de 70 anys.
. Suport material al grup de voluntàries que van confeccionar 260 mascaretes per
poder repartir a tots els veïns majors d’edat confinats al poble, independentment que
estiguessin empadronats o no.
Matèria d’administració i personal
. Suprimir l’atenció presencial del personal d’administració i secretaria de
l’Ajuntament i potenciar l’atenció pública per mitjans electrònics o per telèfon.
. Reforçar l’atenció telefònica amb el telèfon mòbil de l’Ajuntament de contacte
permanent.
. Facilitar les eines i equips de treball perquè el personal d’administració pugui
treballar des de casa amb connexió als equips informàtics de l’Ajuntament.
. Comprar els equips de protecció individual per al personal de la brigada.
. Eximir l’ajudant d’agutzil de la prestació laboral donades les circumstàncies familiars
de risc i la impossibilitat de prestar serveis per tele-treball, però mantenint la
disponibilitat en cas de necessitat del servei.
. Garantir la prestació dels serveis bàsics a la població amb el treball de serveis mínims
de l’agutzil.
. Suspensió de les Juntes de Govern i Ple previstos pel dia 26 de març.
. Adhesió al servei Localretmeet per a poder celebrar les sessions dels òrgans
col·legiats telemàticament.
. Establir el contacte dels serveis essencials del Registre Civil mitjançant un telèfon
mòbil i un correu electrònic.
. Establir que tots els treballadors de l’Ajuntament presten serveis essencials al
municipi per poder justificar i acreditar el seu desplaçament al municipi si fos
necessari.
Matèria econòmica i turisme
. S’ha informat de les resolucions de XALOC en matèria de gestió tributària dels tributs
municipals:
-

ampliació dels períodes de pagament en voluntària dels tributs municipals
de 2 a 3 mesos

-

aplicació de la reducció del 50% del cànon de l’aigua amb caràcter universal
per tots els usuaris durant els mesos d’abril i maig, acordat per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).

-

aplaçament fins el 15 de maig del cobrament per domiciliació bancària de
l’IVTM

. Flexibilització de la taxa per ocupació de via pública per instal·lació de terrasses tant
en import com en temps d’ocupació.
. Facilitar la informació per poder fraccionar el pagament dels tributs municipals
d’import superior a 90 €.
. Col·laboració amb l’Associació de Micropobles de Catalunya amb una aportació de
500 € per la compra de material sanitari que s’ha distribuït entre diferents centres
sanitaris de la comarca.
. Traslladar la informació que rep l’Ajuntament de la Direcció General de Turisme i de
l’Associació Alt Empordà Turisme a totes les empreses del sector turístic del poble.
. Contacte amb les empreses de restauració per saber si poden adaptar-se als protocols
per poder obrir així que sigui permès.
Matèria d’educació
. Coordinació amb l’Escola de Llers per assegurar que els infants poden seguir el curs
des de casa.
. Impressió i repartiment cada dilluns dels deures que l’Escola de Llers proposa a tots
els nens i nenes de primària que no disposen d’impressora per imprimir la feina.
. Assegurar que tots els joves que cursen estudis secundaris poden seguir el curs des de
casa.
. Estem en coordinació amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà per poder organitzar
el Casal d’Estiu segons els protocols que estableixi la Generalitat.
Matèria de comunicació
. Edició de 4 fulls d’Avís d’informació municipals (14 i 20 de març, 8 i 25 d’abril) que
s’han difós a través del grup de difusió de WhatsApp oficial de l’Ajuntament, des del
grup de WhatsApp veïns del poble, i des del grup de WhatsApp de joves de Sant
Llorenç.
Aquests fulls informatius també s’han distribuït a les bústies perquè arribi a tots els
veïns i també es troben permanentment publicats a la web municipal.
. Publicació a la web d’un apartat a la pàgina inicial amb tot d’informació actualitzada
referent a la situació al municipi i amb accés directe a les principals ajudes i
informacions de diferents temàtiques: per autònoms, empreses del sector turístic, en
matèria de lloguers... full de preguntes freqüents, BAN i decrets d’Alcaldia...
. Difusió dels missatges oficials a la població de Protecció Civil, Salut, preguntes
freqüents...
. El telèfon mòbil de l’Ajuntament i el particular de l’Alcaldessa han estat
permanentment disponibles per atendre qualsevol consulta. A dia d'avui segueixen
disponibles per atendre qualsevol veí.
A més a més durant el confinament hi ha haver una família búlgar, formada per una
parella i un fill menor d'un any, que van quedar confinats al poble amb la seva
caravana. El tancament de la frontera els havia impedit tornar al seu país. Des de
l'Ajuntament els vam tenir informats, els hi vam facilitar el mateix material i
informació de prevenció i seguretat que a tots els veïns. Donat que la situació
s'allargava vam demanar col·laboració al Càmping La Fradera perquè es poguessin

allotjar amb la seva caravana dins les seves instal·lacions principalment per a les
necessitats bàsiques d'higiene. Des d'aquí agraïm la direcció del Càmping La Fradera
per la seva col·laboració.
Amb l'entrada a la fase de nova normalitat el 19 de juny passat, des de l'Ajuntament
hem anat adaptant totes aquelles activitats, serveis i equipaments o instal·lacions que
podien ser adaptades amb els nostres recursos i dins les nostres possibilitats.
El Ple del 29 de maig es van aprovar per unanimitat de tots els regidors les bases de
subvencions per ajudar a famílies i a l'activitat econòmica del municipi. A la pàgina
web de l'Ajuntament trobareu les bases i els formularis de sol·licitud per a cada una de
les línies de subvencions que hem convocat. En total són ajudes per valor de 13.000
€ i es poden sol·licitar fins el 16 de novembre, i aquests són els conceptes
subvencionables:
- Reducció en 30€/mes en la taxa mensual de casal pels nens i nenes empadronats al
poble.
- Subvenció per material escolar, llibres, transport, matrícula... per alumnes
d'educació primària (50 €), secundària (65 €) i per a joves fins a 25 anys (80 €) que
estudiïn o cursin formació específica.
- Ajut de 100 € per l'adquisició de productes higiènics o preventius (gel hidroalcohòlic,
mascaretes, pantalles, guants, desinfectants...) per empreses, autònoms i
professionals amb seu fiscal o domicili de l'activitat al poble.
- Ajut de 500 € per establiments amb terrasses que abonen la taxa per ocupació de la
via pública.
- Ampliació de la superfície d'ocupació de via pública per instal·lació de terrassa sense
abonar la taxa corresponent.
- Lots per valor de 500 € en activitats turístiques i de lleure per a la promoció turística
dels allotjaments turístics del poble.
- Ajut econòmic del 25 % de l’import de la taxa d’escombraries industrial de l’exercici
2020.

Recaptació La Marató 2019
El 15 de desembre passat es va celebrar l’edició de La Marató del 2019 que es va
dedicar a les Malalties Minoritàries. Des d’aquell dia vam deixar una guardiola al cafè
de la Societat amb l’objectiu d’anar recollint aportacions econòmiques més enllà de la
data de La Marató, ja que es permet ingressar aportacions fins a finals del mes de
març. En total es van recaptar 530.69 €.
Com a conseqüència de l’estat l’alarma i el confinament, a finals del mes de març des
de l’Ajuntament no vam pensar en fer l’ingrés corresponent abans del 31 de març. És
per això que finalment la recaptació de la guardiola es va ingressar igualment al
compte de La Marató però aquesta aportació es destinarà a l’edició d’aquest any 2020,
que es dedicarà a la COVID-19.
Des d’aquí volem demanar disculpes a totes aquelles persones que van fer una
aportació amb l’objectiu de col·laborar en la investigació de les Malalties Minoritàries i
que finalment no es destinarà a aquest fi.

Sant Jaume i la Mare de Déu de la Mercè
Des d'aquest hivern passat tornem a tenir les figures de Sant Jaume i la Mare de Déu de
la Mercè davant de Can Burrull. Aquestes imatges les ha regalat un veí al poble després
d'uns mesos que la capella fos buida. Esperem que a partir d'ara no hàgim de trobar-los
a faltar. Moltes gràcies per la teva aportació.
Reparació i substitució de jardineres
A principis d'any es van reparar les jardineres del costat de l'església. N'hi havia
algunes que estaven en molt mal estat. Es van substituir totes les fustes malmeses tant
de jardineres com dels bancs, i es va eliminar el banc que hi havia sobre el
transformador per convertir-lo en una jardinera més ample. Aquests treballs els van
fer el personal de la brigada. El cost ha estat de 503,74 € de Fustes Alberch i 275,72 €
de Vivers Itxart.

Fira de la Mongeta
L'1 de març es va celebrar la 22ª edició de la Fira del Carbó i la Mongeta. Des de
l'Ajuntament hi vam col·laborar amb les despeses de publicitat i aportant noves
activitats en la seva programació habitual per tal d'anar-la fent més atractiva als
visitants.
A la plaça de davant de l'Ajuntament fins a primera hora de la tarda hi havia
instal·lada la Fira Petita, un espai perquè els més petits del poble poguéssim vendre o
intercanviar joguines, manualitats, llibres... i va ser durant tot el dia el racó més
infantil de la fira. Al matí també hi va haver instal·lat un taller de pinta cares gratuït
per tots, i a primera hora de la tarda hi va haver l'actuació infantil d'en Pep
Puigdemont.
Al migdia es va programar una visita guiada amb en Nik Dusern, guia professional
especialitzat en pobles medievals de l'Empordà. Va ser una visita diferent perquè es
fixa molt en els detalls, en les inscripcions, les pedres de les façanes... i sempre
s'acaben descobrint històries noves.
Les despeses que van ser a càrrec de l'Ajuntament van ser: l'actuació de Pep
Puigdemont 430,00 €, taller de pinta cares 70,00 €, visita guiada 106,00 €, i despeses
de publicitat al Setmanari de l'Empordà 435,60 €, Hora Nova 302,50 € i Ràdio Vilafant
125,84 €.

Reunió joves
A finals d'any ens vam reunir amb els joves per tal d'escoltar les seves propostes i
inquietuds. Des de l'Ajuntament ens vam oferir a treballar diferents propostes
d'activitats i serveis per a joves.
Estem treballant conjuntament amb altres 5 municipis de la comarca per tal
d'aconseguir un tècnic de joventut compartit.
Tenim un grup de WhatsApp de joves del poble que pot afegir-s'hi qualsevol jove de 12
a 30 anys on periòdicament els informem de temes del poble però també de temes
laborals o de formació que els pugui ser d'interès. Qui vulgui afegir-se al grup que ens
avisi a l'Ajuntament..
Tenim previst poder adaptar un nou espai jove que no sigui el local del CAU que estan
ocupant actualment. Pensem en un local on es puguin fer activitats específiques pels

joves, on hi puguin trobar informació del seu interès o pugui ser un espai de treball i
estudi.
Vam començar a treballar per dedicar un dia a les cucanyes joves i que s'allargués a la
nit amb un sopar i seguidament la Nit Jove que fa anys que estan esperant, però
malauradament la situació actual ens ha obligat a anul·lar-ho tot.
Finalment a principis de juliol ens vam tornar a reunir per explicar-los la situació
d'aquest estiu, demanant-los que procurin trobar-se mantenint les normes de
distanciament, mascareta i rentat de mans sovint. També vam ser molt clars amb els
botellons, la música o el soroll i les molèsties als veïns. També demanem el suport dels
pares que han de procurar que els seus fills respectin aquestes normes de convivència i
respecte per tots els veïns. En cas contrari qualsevol veí pot avisar als Mossos
d'Esquadra per denunciar qualsevol acte incívic, ja que al poble no disposem de policia
local per controlar aquests incompliments.
Per últim vam oferir-los l'alternativa d'obrir els equipaments esportius del camp de
futbol i la pista poliesportiva a les nits perquè poguessin reunir-se i practicar esport els
caps de setmana d'estiu, però aquesta iniciativa ha tingut més acceptació al grup de
més joves de 10 a 13 anys.

Tramitació de comunicacions i llicències d’obres
Volem recordar a tots els veïns la necessitat de comunicar i sol·licitar les
corresponents llicències d’obres que hagin de fer als seus habitatges o finques, ja
siguin urbanes o rústiques. Durant els darrers mesos hem insistit tant a propietaris com
a constructors la necessitat de fer aquesta tramitació. No és afany recaptatori, però en
cas d’accident en una construcció el primer que es comprova per part de totes les
parts implicades és disposar de la corresponent llicència o comunicació d’obres. A
vegades una obra petita de reparació d’una gotera, unes teules trencades o mal
col·locades pot suposar un accident laboral molt greu.
Des d’aquí volem agrair a les empreses constructores del poble que ens ajuden a
comunicar-ho als promotors de les obres.

Contenidor de Roba Amiga a l'entrada del poble
Des de fa uns mesos tenim instal·lat un contenidor de Roba Amiga a l'entrada de la
deixalleria. S'ha col·locat fora de la deixalleria perquè la cooperativa Roba Amiga ho
sol·licita expressament que s'instal·li a la via pública perquè pugui gestionar les
recollides a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana sense dependre de si
la instal·lació de la deixalleria és oberta o no. Recentment hem pogut comprovar com
han vingut a recollir la roba més enllà de les 10 de la nit.

Servei de venda ambulant de peix
Des de mitjans d’abril, el peixater Miquel Martínez de la Cova del Peix de Llers ve cada
divendres a l’entorn de les 12h. del migdia a vendre peix a la plaça. Per tal
d’assegurar-vos que disposarà del peix que necessiteu, sempre és millor que li
encarregueu abans. Ho podeu fer al telèfon 696.01.25.47.
Des d’aquí li volem agrair que ofereixi aquest servei al nostre poble. Molt especialment
li volem agrair les donacions que ha fet a l’Ajuntament de peix fresc cada setmana
durant tot el confinament per tal que el poguéssim distribuir entre als veïns que ho
podien necessitar.

Neteja del campanar
A finals de juny es van fer els treballs de neteja del campanar i totes les teulades de
l'església i dels absis. Era una neteja molt necessària, doncs hi havia herbes i hi creixia
una figuera des de feia molt de temps. La neteja va tenir un cost de 2.794,00 € i la va
fer una empresa dedicada als treballs en altura, Vertic Treball Vertical.

Voluntaris
Des de l'últim full publicat a principis de desembre passat, hem convocat el grup de
voluntaris en 6 ocasions.
Abans de Nadal es van trobar un parell de dies, un per preparar la llenya per fer el Foc
de Nadal i l'altre per fer-ne el muntatge.
El mes de febrer vam necessitar la seva col·laboració per netejar i reparar el canal de
rec en el seu tram inicial, des de La Resclosa fins a l'Encontrella. El temporal Glòria el
va tapar completament de terra, troncs i branques d'arbres que va arrossegar la
Mugada. Agraïm especialment les 22 persones que ens van ajudar el primer dia i els 16
del segon dia, entre tots vam fer molta feina!
I al mes de juny, un cop aixecat el confinament, els vam tornar a convocar per
desbrossar el camí vell a Terrades que estava totalment impracticable.
Cada vegada que es convoquen els voluntaris, normalment els dissabtes al matí,
l'Ajuntament els convida a esmorzar per agrair-los la feina. Moltes gràcies a tots!
I recordeu que el grup de voluntaris és obert a tothom que estigui interessat a
col·laborar i ajudar a mantenir el nostre poble i el nostre entorn. Tothom és
benvingut! Si us hi voleu afegir dieu-li al regidor Pere Brugués.

Substitució temporal de l’Artur Berenguer i creació d’una borsa de treball
Us informem que el treballador de la brigada municipal Artur Berenguer va ser pare el
passat dia 3 de juliol. Actualment està gaudint d’un permís de paternitat de 12
setmanes. Des de l’Ajuntament i en nom de tots els veïns el felicitem per la seva
paternitat i desitgem que gaudeixi d’aquesta nova etapa.
Per poder cobrir temporalment la seva plaça es va contactar amb la única persona que
va quedar a la borsa de treball del procés selectiu celebrat el 2018 pel qual l’Artur va
obtenir la millor puntuació. Aquesta persona no estava interessada en ocupar
temporalment aquesta plaça. És per això que es va iniciar un nou procediment per
constituir una borsa de treball per substitucions de la plaça d’ajudant/peó. Aquesta
borsa de treball té una vigència de 2 anys.
En aquest procediment es van presentar 8 sol·licituds de les quals 2 van quedar
excloses per no presentar la documentació requerida dins el termini. Un dels candidats
no es va presentar el dia de les proves i els altres 5 candidats van superar tan les
proves de català (qui les havia de fer) com la prova teòrica. Finalment a la prova
pràctica només van aprovar 2 aspirants. Per acabar es van valorar els mèrits que van
justificar cada un dels candidats i es va establir la puntuació final i l’ordre de la borsa
de treball. L’entrevista personal no puntuava.
El nostre veí, Pedro Da Silva, va ser el candidat amb millor puntuació, per tant
actualment està ocupant la plaça d’ajudant/peó fins que l’Artur es reincorpori a finals
de setembre.

Colònia de gats
A petició d’un dels veïns que té cura de les colònies de gats del carrer, el passat mes
de juliol vam realitzar una actuació en una d’aquestes colònies de gats. En aquesta
ocasió es van tractar 4 gats, esterilitzant-los, desparacitant-los i analitzant que no
tinguessin cap malaltia que poguessin transmetre a descendents o a altres gats de la
colònia. Un cop es va comprovar que estaven bé de salut es van tornar a la colònia.
Aquesta actuació s’ha fet a través del conveni que té signat l’Ajuntament amb el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la recollida d’animals abandonats al carrer
(gats i gossos) i per al tractament de colònies de gats.
El cost d’aquesta actuació serà d’uns 613,00 €.
En els propers mesos intentarem realitzar noves campanyes com aquesta amb la
col·laboració dels veïns per tal de mantenir una població estable i controlada de gats
sans als nostres carrers, i evitar així la transmissió de malalties i la cria descontrolada
de gats al carrer.

Publicitat de les subvencions concedides i/o sol·licitades pendents de
resolució
L'Ajuntament compta amb el suport econòmic d'altres administracions públiques per
finançar diferents obres, activitats o serveis. Us detallem a continuació les subvencions
que s'han demanat aquest any 2020 des de l'Ajuntament. D'algunes ja en tenim la
resolució i d'altres n'estem pendent de rebre-la properament.
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Programa – Línia
Fons de cooperació. Inversió

Concepte - Actuació
Xarxa fibra
municipal

òptica

i

Import
subvenció

aparcament

28.668,38€

Fons de cooperació. Despesa Enllumenat públic
corrent

7.864,07 €

Fons de Cooperació. Camins

1.600,00 €

Manteniment camins municipals

Fons de Cooperació. Noves Renovació equip informàtic
Tecnologies

633,44 €

Fons de Cooperació. Cultura

Activitats culturals

Promoció Econòmica

Pla Estratègic
Bassegoda

Del Pla a l’Acció. Línia 1.

Servei comptabilitat energètica
Punt Informació Energètic

Del Pla a l’Acció. Línia 3

Millora
eficiència
equipaments municipals

Servei de Monuments

Neteja

i

6.446,55 €
Consorci

restauració

Salines

955,10 €

i

1.128,00 €

energètica

7.242,94 €

Recinte

10.000,00 €

Emmurallat
Servei d’Esports. Línia A1

Per activitats de promoció de l’esport

1.000,00 €

Servei d’Esports. Línia A3

2 Porteries de Futbol 7

2.500,00 €

Inversions en cementiris

Canalització
fonaments

Polítiques d’habitatge

Estudi local d’habitatges buits

Desperfectes Temporal Glòria

Reparació passera Passeig de Sant
Antoni

Promoció
Reactivació
COVID-19

desaigües

Econòmica. Accions de promoció
econòmica per sector turístic

i

reforç

econòmica

Denegada
6.498,90 €
Pendent
resolució
Pendent
resolució

DIPSALUT
Programa – Línia
Manteniment
ordinari
consultori mèdic

Concepte - Actuació

Import
subvenció

del Despeses d’ús del consultori

1.794,11 €

GENERALITAT DE CATALUNYA
Programa – Línia
Subvenció càrrecs electes

Concepte - Actuació
Compensació
Alcaldessa

Import
subvenció
econòmica

Gestió forestal sostenible i Arranjament camí de Can Camps
prevenció incendis forestals

Pendent
resolució
Pendent
resolució

Subvenció del PUOSC 2020-2024
Recentment s’ha resolt provisionalment la subvenció del PUOSC, Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya que concedeix la Generalitat de Catalunya per a les anualitats
2020-2024.
En aquesta convocatòria hi havia dues línies de subvencions. Una per a inversions en
obres i serveis de competència municipal en què hi podien participar tots els municipis
de Catalunya, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, i una altra
per acció territorial a petits municipis, on només hi podíem accedir els municipis,
entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de menys de 5.000
habitants.

Des de l’Ajuntament vam presentar un mateix projecte per a la millora de l’eficiència
dels serveis públics municipals en les dues convocatòries de subvencions, amb
l’objectiu d’arribar al màxim de subvenció possible presentant un mateix projecte.
L’import màxim a què podíem aspirar era 250.000 € per la línia d’actuacions d’inversió
i 120.000 € per la línia de municipis petits. Doncs estem molt contents de poder-vos
informar que la resolució provisional ens concedeix l’import màxim: 370.000 €.
El projecte que hem presentat té 2 actuacions:
1) La construcció d’un edifici polivalent que haurà d’incloure una part important
de magatzem municipal i una part de punt de recepció i atenció al visitant. El
pressupost inicial d’aquesta actuació és de 184.911,96 €.
2) Reforma d’una part de l’edifici municipal Societat La Fraternitat per
condicionar-lo a l’ús públic. Es tracta d’arreglar tota la part posterior de
l’edifici: l’accés des del c/ Albert Camps, la zona de lavabos integrant-los dins
l’edifici, disposar d’uns lavabos públics pels visitants, adaptar uns accessos
accessibles per tothom i reformar el primer pis de l’edifici (sobre la cuina i el
cafè) per tal de guanyar un nou espai destinat a l’ús públic pel poble. El
pressupost inicial d’aquesta actuació és de 249.822,65 €
Esperem doncs que la resolució definitiva d’aquesta subvenció es mantingui en la
proposta provisional i puguem començar a treballar aquestes dues actuacions, de les
que estem plenament convençuts que són molt necessàries i ens veurem tots
positivament beneficiats.

Aparcament municipal a la zona esportiva
Les obres de l'aparcament municipal a la zona esportiva estan a punt de finalitzar. És
una obra que s'havia d'executar en un termini curt, durant el mes de març, i que s'han
endarrerit molt. Primer pel confinament i després pels reiterats episodis de pluges
intermitents que no permetien que les màquines pesades poguessin entrar-hi i
compactar la base de sauló.
Ara ja hi ha la il·luminació i la tanca perimetral, i falta plantar els arbres i delimitar
els aparcaments, així com instal·lar la senyalització.
El pressupost d'execució d'aquest aparcament és de 39.312,90 € iva inclòs i l'està
executant l'empresa Perfo-Roca, SL.

Instal·lació fibra òptica
L'empresa J.C Tècnics ja ha finalitzat les obres d'instal·lació i connexió amb xarxa de
fibra òptica tots els equipaments municipals, per tant ara tenim internet des del camp
de futbol fins la depuradora de la Resclosa. Una xarxa pròpia que ens permet treballar
millor avui i que ens ha de permetre en els propers anys adaptar els equipaments
municipals per ser més eficients i sostenibles.
El cost total d'aquest projecte ha estat de 45.503,26 € iva inclòs.
Paral·lelament l'empresa estava interessada en poder donar servei d'internet als veïns
amb fibra òptica, per això des de l'Ajuntament s'ha facilitat la tramitació i les
instal·lacions públiques del poble per tal que poguessin desplegar una altra xarxa de
fibra òptica paral·lela a la municipal que doni servei als veïns. Actualment hi ha unes
40 famílies que ja disposen de fibra òptica i segueixen fent instal·lacions particulars.
Aquesta instal·lació per ús dels veïns no ha comportat cap cost per l'Ajuntament..

Subvenció Dinamització Territorial 2019
El juliol de l'any passat vam sol·licitar una subvenció pel projecte de Dinamització
Territorial 2019 de Sant Llorenç de la Muga. Aquest projecte incloïa dues actuacions,
l'adequació d'un nou espai d'aparcament a l'entrada del poble, i la instal·lació i d'una
xarxa de fibra òptica que connectés tots els equipaments municipals. L'objectiu
principal d'aquestes dues actuacions és oferir uns serveis més eficients i sostenibles
tant pels veïns com pels visitants.
L'import de la subvenció és de 39.700 € que ens permet cobrir el 46% del cost de les
dues obres.
Amb la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica de la Diputació de Girona d'aquest
any 2020, per import de 28.668,38€ cobrirem un 34 % del cost total de les obres. Amb
fons propis de l'Ajuntament cobrirem el 20% restant de l'obra, uns 16.449,78 €.

Zona de bany de Sant Antoni
La problemàtica de la zona de bany de Sant Antoni no és una situació nova, però sí que
és una situació que s'ha vist agreujada per la situació de crisi sanitària en què des d'un
bon principi ja es preveia que hi hauria més afluència de banyistes a les zones de bany
interior que altres anys.
Des de principis d'any que estem treballat aquest tema. Primer ens vam reunir amb els
veïns per saber la seva opinió i conèixer les idees o propostes de solució. Després ens
vàrem reunir amb amb el Consorci Alta Garrotxa, amb el Consorci Salines Bassegoda i
també amb el Director Territorial d'Interior el Sr. Albert Ballesta. L'objectiu era
conèixer altres actuacions que s'ha dut a terme en altres zones de bany
problemàtiques i conèixer quines podrien ser les actuacions més adequades a Sant
Antoni i que fossin viables. Després vam demanar la opinió dels veïns amb una
enquesta que van contestar fins a 113 persones, i que agraïm tots els comentaris i
aportacions que hem rebut.
Aquest estiu les accions que s'han dut a terme són les següents:
- Pintura vial de les zones d'aparcament permès i prohibit dins la urbanització Vall
Muga. El cost ha estat de 1.033,00 € i ho ha fet l'empresa Crossbasa, SL.
- Senyalitzar accés prohibit a la urbanització excepte veïns i senyalitzar aparcament
permès per clients de Hostal de l'Aigua. Rètols Empordà: 694,78 €
- Senyalitzar en els dos accessos a la zona de bany de Sant Antoni les activitats no
permeses: pic-nic, acampada, fer foc i posar música, així com la indicació d'emportarse les escombraries que generen els banyistes. També s'ha senyalitzat l'obligació de
mantenir la distancia entre banyistes per prevenció i seguretat de la Covid-19. A
càrrec del Consorci Alta Garrotxa.
- 10 Serveis d'una parella de guardes rurals els diumenges i dissabtes de juliol i agost
per informar i vigilar que es compleixi la senyalització. A càrrec del Consorci Alta
Garrotxa.
- Vigilància i informació a l'entrada de la urbanització Vall Muga els caps de setmana
de juliol i agost i algunes tardes d'agost per part de la brigada municipal i els regidors
de l'equip de govern. Recentment hem afegit voluntaris que vulguin ajudar-nos a fer
torns. Pendent de calcular el cost de les hores extres del personal de la brigada a final
d'estiu.
De cares a la tardor esperem poder-nos reunir novament amb els veïns i també amb les
altres administracions que ens han assessorat per poder fer una valoració de com ha
anat la temporada d'estiu i establir noves mesures de cares a l'estiu 2021.

Depuradores Municipals de La Resclosa i VallMuga
Des d’inici de mandat que estem treballant per tenir totes les depuradores del poble
en un estat òptim. A començament d’aquest mes d’agost hem pogut dur a terme tot
una sèrie d’accions a les dues depuradores municipals de les urbanitzacions del nostre
poble. Les hem fet de la mà d’una empresa especialitzada en projectes d’adequació,
manteniment i gestió de depuradores i amb una coordinació absoluta amb l’Agència
Catalana de l’Aigua. Les accions han consistit en demanar el permís a l’ACA i analítica
(276,85€ CECAM) per al buidatge total dels dipòsits de les dues depuradores (Neteges
Masmitjà 1058,75, ) i la millora de la gestió del cicle de depuració, amb l’incorporació
de nova maquinària i sistemes de control (11.724,90€ VallMuga i 5.699,10€ La Resclosa
DEPURLOGIC). Totes aquestes incorporacions ens permetran una depuració de molta
qualitat i l’eliminació de les olors desagradables que fins ara eren habituals a
l’Encontrella. Ara ens queda pendent una part de l’obra civil per tal de construir una
caseta pel motor de la Resclosa que hem incorporat. Un cop feta tota aquesta feina,
legalitzarem les instal·lacions i tramitarem les autoritzacions d’abocament al riu amb
l’ACA, que fins ara no teníem.
Ens queda pendent, i ja hi estem treballant, les accions a fer per tal de resoldre la
depuració de les aigües residuals que el poble genera i que s’aboquen encara sense cap
tractament més enllà del Pont Nou. Aquests abocaments provoquen un impacte molt
negatiu en el medi ambient i una molèstia insuport.able pels veïns.

Càmera lectora de matrícules
Des de finals de juny tenim instal·lada a l'entrada del poble, en un dels fanals del
camp de futbol, una càmera lectora de matrícules. L'objectiu d'aquesta instal·lació a
l'entrada del poble és posar a disposició del cos de Mossos d'Esquadra una instal·lació
que els doni visualitat dels vehicles que entren i surten del nostre municipi.
Això permetrà principalment dues línies de treball. Per un costat quan el lector detecti
un vehicle que es trobi fitxat en alguna base de dades de la policia automàticament
s'activa una alarma a la comissaria de Figueres i aquesta activa els protocols que
corresponguin. I per altra banda, quan tinguem coneixement d'algun delicte o
incidència al nostre poble o l'entorn més proper, el cos de Mossos d'Esquadra podrà
consultar quins vehicles han entrat i sortit del nostre poble per si els pot aportar
informació útil.
Aquesta actuació es va adjudicar a l'empresa Alphanet Security Systems per import de
9.045,67 €, i inclou servei de manteniment fins a final del 2021. L'Ajuntament ha
assumit el cost de la instal·lació amb fons propis.
Recentment a part de la càmera lectora de matrícules també s'ha instal·lat una nova
càmera que ofereix una visió més àmplia de l'entrada del poble. Aquesta s'ha instal·lat
a petició del cos de Mossos d'Esquadra i no ha suposat cap cost per l'Ajuntament.
Properament signarem el conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya per regularitzar la relació entre l'Ajuntament i el Departament d'Interior
respecte de l'ús i les dades d'aquest equip de seguretat ciutadana. El certificat Applus
que requereix la signatura d'aquest conveni ens certifica que les dades són fiables en
un 97,45 % dels casos.
El cost d'aquest certificat ha estat de 1.500,00 € i l'ha assumit l'Ajuntament.

Catàleg de Masies
Amb uns mesos de retard per la situació de crisi sanitària, aquest mes d'agost han
començat les reunions amb els tècnics municipals i els propietaris de masies per tal de
poder justificar que les masies incloses al Catàleg de Masies compleixen els requisits
per ser-hi catalogades, tal i com ens requeria la Comissió Territorial d'Urbanisme.
Esperem que abans de final d'any puguem presentar una nova modificació del Catàleg
de Masies i pugui ser novament valorat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Girona.

Pla d'usos del pantà
Des d'aquest estiu participem activament en la redacció del Pla d'usos del Pantà de
Darnius Boadella amb l'empresa adjudicatària dels treballs, Quaderna. Aquest estudi
l'ha encarregat el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i compta amb el finançament de
l'Agència Catalana de l'Aigua. L'objectiu és redactar aquest pla d'usos des del territori
amb les aportacions dels quatre municipis que tenen una part del seu terme en l'àrea
d'influència del pantà: Darnius, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys i
Terrades.

Pla Estratègic del Consorci Salines Bassegoda
El Consorci Salines Bassegoda del qual en formem part conjuntament amb 16 municipis
més de l'Alt Empordà està redactant un nou pla estratègic pels propers 5 anys. Des de
l'Ajuntament hi participem en les taules de treball per tal que es recullin les
necessitats d'avui i les propostes de futur que tenim pel nostre territori i les nostres
empreses, i sempre en benefici dels nostres veïns. Esperem a finals d'any poder
disposar d'aquest pla i que serveixi de guia per treballar conjuntament aquest territori
sota la marca Salines Bassegoda.

Estudi local d'habitatge buit
Amb el suport tècnic del Pla de Serveis d'Habitatge de la Diputació de Girona estem
treballant l'estudi local d'habitatge buit. L'estudi s'ha adjudicat a l'arquitecte Jordi
Ricart per un import de 7.865,00 € iva inclòs, i consta d'un treball de camp i un estudi
de diferents bases de dades que serveixen per determinar quins són els habitatges
considerats buits al nostre poble.
L'objectiu és tenir una radiografia dels habitatges buits del nostre poble amb una fitxa
específica de cada un d'ells i amb una proposta de mobilització dins el mercat de
lloguer d'habitatge habitual. A partir d'aquí podrem començar a treballar amb els
propietaris les diferents opcions per posar a disposició habitatge de lloguer a aquelles
persones que ho necessitin a través de diferents canals.
La Diputació de Girona ens ha concedit una subvenció per a la redacció d'aquest estudi
per import de 6.498,90 €.

Casal d’estiu
Aquest estiu finalment hem pogut realitzar els casalet d’estiu els mesos de juliol i
agost. Juntament amb el consell esportiu de l’Alt Empordà hem estat al cas i
treballant en totes les normatives i canvis establerts per la Generalitat degut a la
pandèmia del COVID19. Ens hem pogut adaptar als protocols indicats pel que fa els
espais, nombre d’infants i monitors.

A mitjans de juny, i seguint les mesures indicades que ens anaven arribant pel que fa
als casals d’estiu, vam fer una reunió amb les famílies per tal d’explicar com quedava
tot. Les normatives ens marcaven que havíem que tenir un nombre màxim de 20
infants i dos monitors. Des de l’ajuntament vam valorar els espais municipals que
podíem utilitzar: la sala polivalent i la biblioteca com a espais tancats i la pista i el
camp de futbol com a espais exteriors.
Amb tot això, un estiu més, hem pogut gaudir del casalet del nostre poble amb un
resultat molt positiu i beneficiós per als nostres infants I les seves famílies.

Efectes del COVID 19 en l’espai d’educació
El COVID19 ens va obligar a suspendre les classes de reforç i d’anglès que vam iniciar al
mes d’octubre. Per una banda, les classes de reforç que voluntàriament realitzaven la
Rosa i la Nona es van haver de deixar de fer, I per l’altra, les classes d’anglès que feia
la Laura, que també es van haver d’anul·lar, van comportar que es tornés l’import
proporcional del pagament per avançat que s’havia fet a les familíes. Tant de bo que
les poguem reprendre el curs vinent.

Dia de la dona
Al mes de març vam programar tot una sèrie d’actes amb motiu del Dia de la Dona
Treballadora, el 8 de març. La vam poder iniciar amb l’exposició de quadres a la sala
polivalent de la Maite Juanola i també es va poder fer el col.loqui de dones del poble
exposant les seves experiències com a dones treballadores, dones de casa i diferents
punts de vista de generacions de dones. Malauradament, vam haver d’anul·lar la
presentació de la revista Alberes dedicada a “La dona a pagès” i la xerrada sobre
violència masclista que ens havia de fer el GRUP NUT.
De cares a l’any vinent volem seguir treballant en aquests àmbits, recuperar el que ens
havia quedat per fer i realitzar noves propostes.

Comissió de festes
Aquesta tardor tenim previst poder constituir formalment una comissió de festes. Ens
agradaria que hi fossin representades totes les entitats locals i totes aquelles persones
que tinguin interès en col·laborar, participar, ajudar i decidir com volem les nostres
festes i activitats populars. L'objectiu és fer-ho entre tots i en benefici de tots, i per
tant totes les aportacions seran benvingudes. Si esteu interessats en formar-ne part,
feu-nos-ho saber.

Grup Municipal de Junts X Sant Llorenç

Grup Municipal de Junts X Sant Llorenç

Les entitats del poble
F.C. Sant Llorenç de la Muga

Les entitats del poble
Arrelats a la Muga

Les entitats del poble
Societat la Fraternitat

Les entitats del poble
Agrupació de Defensa Forestal

Les entitats del poble
Societat de Caçadors

Les entitats del poble
El racó de les puntaires

Grup de teatre
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