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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Caràcter: ordinària
Data: 31 de maig de 2018
Horari: de les 7:30 h fins les 8:00 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Sr. Josep Maria Rufí i Pagès, alcalde (ERC-JUNTS)
Sr. Jordi Colomí i Massanas, primer tinent d’alcalde (UPM)
Sr. Josep Martinoy i Casademont, segon tinent d’alcalde (UPM)
Sra. Sandra Bartomeus i Vicens, tercera tinenta d’alcalde (ERC-JUNTS)
Sra. Sílvia Comas i Batista, quarta tinenta d’alcalde (L’EST)
Sr. Marc Calvet i Martí, quart tinent d’alcalde (ERC-JUNTS)
Sr. Pere Serrano i Martín, secretari
Sr. Jordi Estragó i Castelló, interventor accidental
Per invitació de l’alcalde, també assisteixen les regidores Sra. Anna Maria Mercader i Sais
(ERC-JUNTS), Sra. Roser Font i Pi (UPM) i Sra. Sandra Pibernat i Busquets (L’EST).

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en sessió ordinària i en primera convocatòria a l’hora i
data indicada a l’inici. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix
l’article 98.c) 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, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada no
pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:
1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 9/2018, de 17 de maig de 2018 (se n’adjunta
còpia).
2. Aprovar la modificació de preus públics de l’escola municipal de música. Exp.
A131.1-2/18 (Serveis Econòmics)
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3. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per implantar el Servei del Club de la Feina
per millorar l’ocupació i la dinamització econòmica del municipi per a l’any 2018.
Exp. E112.1-64/17 (Promoció Econòmica)
4. Aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, per actuacions dins del programa Proeducar en el marc del Pla Educatiu
d’Entorn per a l’any 2018. Exp. E112.1-44/17 (Educació)
5. Aprovar la concessió de subvencions a les entitats culturals, juvenils, educatives,
socials, esportives i medi ambientals del municipi. Exp. G149.1-1/18 (Secretaria)
6. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1281, de data 22 de maig de 2018, en virtut del
qual s’aprova el Pla especial de seguretat de la revetlla de Sant Joan 2018. Exp.
M136.2-1/18 (Policia Local)
7. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Vila Casas i
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per posar en valor el fons artístic del museu
del Palau Solterra. Exp. E112.1-118 (Can Quintana)
8. Assumptes urgents.
9. Precs i preguntes.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 9/2018, DE 17 DE MAIG.
L’alcalde pregunta si algun membre de la Junta de Govern Local ha de formular alguna
observació a l’acta de la sessió anterior que s’ha distribuït amb la convocatòria. No se’n
formula cap, per la qual cosa l’acta de la sessió núm. 9/2018, de 17 de maig de 2018, es
considera aprovada per majoria absoluta (vot favorable de tots/es els/les regidors/res
presents).
2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA. EXP. A131.1-2/18 (SERVEIS ECONÒMICS)
Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus
públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat
local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la
mateixa llei.
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Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació
dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats
de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Vist l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
segons el qual la Junta de Govern Local, entre d’altres, té aquelles atribucions que l’alcalde
o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.
Atès que el Ple, en sessió extraordinària de 25 de juliol de 2016, va acordar la delegació de
l’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe núm. 1519/18 de l’interventor accidental, de data 18 de maig de 2018.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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1r. Modificar els preus públics de l’Escola Municipal de Música regulats al punt 2.- Àrea
d’Educació inclòs a l’annex “Quadre tarifes preus públics no regulats ordenances
específiques” de l’Ordenança Fiscal General P01 Reguladora dels Preus Públic Municipals,
substituint els imports aprovats a la Junta de Govern Local del dia 13 d’abril de 2017 pels
següents:
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
MATRÍCULA
Matrícula
Matrícula segon membre
Matrícula tercer membre
PROGRAMA
FORMACIÓ BRESSOL
Sensibilització 0 -1 any (taller puntual)
Sensibilització 1 i 2 anys
FORMACIÓ INICIAL
Sensibilització 3 i 4 anys
Sensibilització 5 anys
FORMACIÓ BÀSICA *
10% de descompte el primer any d’instrument en el preu total
del pac per instruments bonificats
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Vista la proposta feta per l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en
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Educació Bàsica 1 (1r grau)
Educació Bàsica 2 (1r grau)
Educació Bàsica 3 (2n grau) Dansa inclosa en el preu però és
opcional
Educació Bàsica 4 (2n grau) Dansa inclosa en el preu però és
opcional
Educació Bàsica 5 (3r grau)
Educació Bàsica 6 (3r grau)
FORMACIÓ JOVE
Bàsica
Avançada
FORMACIÓ D’ADULTS
10% descompte el primer curs d’instrument en el preu total del
pac per instruments bonificats
Adults a partir de 18 anys
FORMACIÓ A LA CARTA
15% descompte per instruments bonificats
2n instrument 30 min. (individual)
Instrument Individual 30 min.
Instrument Individual 45 min.
Instrument individual 60 min.
GRANS FORMACIONS
Grans formacions
Quota gratuïta per als alumnes que ja estan matriculats a altres
cursos
ALTRES ASSIGNATURES
Dansa 60 minuts
Dansa 90 minuts
Cambra / Combo 60 min.
Assignatura col·lectiva

58,35 €
81,10 €
81,10 €
81,10 €
92,50 €
92,50 €
93,85 €
110,20 €

112,20 €

47,45 €
60,80 €
94,25 €
121,60 €
20,40 €

34,05 €
42,85 €
23,30 €
21,25 €

INSTRUMENTS BONIFICATS
Instruments de cobla (flabiol, tible i tenora I fiscorn)
Violí, viola, contrabaix, trompeta trombó, fagot i baix elèctric, percussió i vibràfon
INSTRUMENTS NO BONIFICATS
Violoncel, flauta travessera, clarinet, saxofon, cant, piano, gralla, guitarra, guitarra elèctrica,
bateria
GRANS FORMACIONS
Orquestra L’Empordanet, Big Band, Marxing Band, Orquestra de percussions, Batucada,
Orquestra Ukeleles, Cobla i Cor Jove Les Dunes.
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MATRÍCULA
El concepte de matrícula és aplicable a tots els programes, excepte els tallers de curta
durada, activitats extraordinàries, grans formacions i formació bressol.
Els alumnes de sensibilització 3 i 4 tindran un 50% de descompte a la matrícula.
El pagament de la matrícula és una reserva de plaça i no es retornarà en cas de baixa
QUOTES
El pagament de les quotes serà mensual. El mes de setembre serà el 50% de la quota. En
cas de baixa s’haurà de notificar abans del dia 15 del mes anterior.
2n. Fer constar que aquestes noves tarifes entraran en vigor l’1 de setembre de 2018.
3r. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’edictes municipal.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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3. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, PER
IMPLANTAR EL SERVEI DEL CLUB DE LA FEINA PER MILLORAR L’OCUPACIÓ I LA
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2018. EXP. E112.1-64/17
(PROMOCIÓ ECONÒMICA)
Vist que el Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica,
té per objectiu promoure la dinamització econòmica i laboral de la comarca i per això
disposa de diferents serveis d’orientació i assessorament per fomentar l’ocupació i la
inserció laboral; serveis de formació per millorar les competències de les persones aturades,
treballadores i empresàries, i serveis d’empresa orientats a assessorar per a la creació i
consolidació d’empreses.
Vist que, entre aquests projectes, hi figura el servei del Club de la Feina, que té per objectiu
afavorir la inserció laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i potenciar
habilitats i competències personals per facilitar la recerca, a través d’un espai d’autoconsulta
amb recursos, eines i suport tècnic.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí manifesta el seu interès a fomentar les
polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a través d’implantar el
servei del Club de la Feina de ofereix el Consell Comarcal del Baix Empordà.
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DESCOMPTES
Descomptes del 15% en cadascuna de les quotes per a les famílies nombroses i
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Vistos els bons resultats del servei, el nombre d’usuaris que el requereixen i la bona
valoració que es fa del seu funcionament, l’Ajuntament es planteja la continuïtat del mateix
per al 2018.
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí, per implantar el servei del Club de la Feina, per millorar l’ocupació i
la dinamització econòmica del municipi.
Vist l’informe núm. 1475/18 de la cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, de data 14 de maig
de 2018.
El secretari es ratifica en l’informe núm. 1443, de data 1 de juny de 2016, que va emetre
l’any passat en el context del mateix expedient , el qual s’ha de tenir en compte i s’incorpora
a l’actual l’expedient, així com la Instrucció de Secretaria 1/2018, de data 22 de gener de
2018, sobre el règim jurídic dels convenis de col·laboració. Exp.B108.1-2/2017.
Vist que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost de l’exercici de 2018 per
fer front a les despeses que comporta l’aprovació d’aquest conveni.
Ateses les determinacions de la Disposició addicional cinquena i dels articles 108 a 112 de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per a la implementació del servei Club de la Feina per
millorar l’ocupació i la dinamització econòmica del municipi, d’acord amb les condicions que
s’hi estipulen, que consten de quatre exposicions i onze pactes.
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Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, des de l’abril de 2009, ha anat signant
convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí per a la implementació del Club de la Feina, els quals s’han anat
renovant anualment.
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2n. Posar de manifest que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí abonarà al Consell
Comarcal del Baix Empordà la quantitat de 9.000,00 euros per disposar dels serveis d’un
tècnic/ca durant set hores setmanals, per desenvolupar el projecte del Club de la Feina al
municipi de Torroella de Montgrí. Aquest import suposa els costos dels serveis tècnics
derivats dels serveis oferts durant l’any. Qualsevol despesa imputable al desenvolupament
de les accions que no correspongui a aquest conceptes serà pressupostada i el seu
pagament es decidirà amb acord entre ambdues parts. El pagament de l’aportació es
realitzarà en dos terminis: el 50% s’efectuarà abans del 30 de juny de 2018 i el 50% restant
abans del 31 de desembre de 2018.
3r. Constatar que el conveni tindrà una vigència de l’1 de gener de 2018 i fins al 31 de
desembre del mateix. Es prorrogarà anualment, llevat de la denúncia d’una de les parts amb
una antelació mínima de tres mesos i podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes,
que incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts.
4t. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
document necessari per a la execució d’aquest acord.
5è. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i a l’Àrea de Serveis
Econòmics.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

4. APROVAR LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, PER ACTUACIONS DINS DEL
PROGRAMA PROEDUCAR EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN PER A
L’ANY 2018. EXP. E112.1-44/17 (EDUCACIÓ)

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya desenvolupa els
Plans Educatius d’Entorn com a instruments per donar una resposta integrada i comunitària
a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa
dels diferents àmbit de la vida dels infants i dels joves.
Atès que els plans educatius d'entorn són una proposta de cooperació educativa entre el
Departament d’Ensenyament i les entitats municipals, que tenen com a objectiu aconseguir
l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Amb la participació de
les entitats educatives del territori, es basa en un model d’intervenció global que es posa a
l’abast de l’alumnat de la zona escolar o del municipi.
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Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 11 de gener de 2018, va aprovar la
primera addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per al Pla educatiu d’entorn,
amb efectes des de l’inici del curs 2017-2018 i fins l’acabament del curs 2020-2021.

Vist que l’objecte d’aquesta addenda és implementar plans d’activitat extraescolars
d’extensió educativa amb un component lúdic i motivador, en el marc del Programa
PROEDUCAR, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultural i Esport, amb la concessió
econòmica de 2.000,00 euros.
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’Educació núm. 19/2018, de data 25 de maig.
Ateses les determinacions de la Disposició addicional cinquena i dels articles 108 a 112 de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per al
Pla educatiu d’entorn, que consta de l’exposició i 5 clàusules.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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2n. Deixar constància que el Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la
quantitat total de 2.000,00 euros distribuïts de la següent manera:
-

1.000, 00 euros destinats al desenvolupament d’activitats extraescolars d’extensió
educativa amb un component lúdic i motivador, dins de la mesura “ Quédate”.

-

1.000, 00 euros destinats al desenvolupament de tallers d’estiu de reforç en les
matèries instrumentals, dins de la mesura “Ilusiónate”.

L’import d’aquests assignacions anirà a càrrec de la posició pressupostària
D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, prorrogat per a l’any 2018.
3r. Posar de manifest que en concepte de bestreta, es tramitarà el 65% de la quantitat total
en moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (35% de la quantitat
total) es tramitarà un cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia presentació de dos
certificats del secretari-interventor de la corporació, un per a cada tipus d’activitat, amb el
vistiplau de l’alcalde. Aquests certificats s’han de presentar no més tard del 30 de novembre.
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4t. Aquesta addenda serà vigent de s de la data de la seva signatura, amb efectes de l’1 de
gener fins al 31 de desembre de 2018.

6è. Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a
l’Àrea de Serveis Econòmics.

5. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS,
JUVENILS, EDUCATIVES, SOCIALS, ESPORTIVES I MEDI AMBIENTALS DEL
MUNICIPI. EXP. G149.1-1/18 (SECRETARIA
Vist que el Ple, en la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2017, va aprovar inicialment
el Pressupost General per a l’exercici 2017, integrat pel pressupost de l’Ajuntament i pel
pressupost de l’Organisme Autònom de Can Quintana-Museu de la Mediterrània, així com
les Bases d’execució i la seva plantilla de personal (BOP núm. 9222, de data 2 de novembre
de 2017)
Vist que durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Vist que el Ple, en la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2017, va desestimar les
al·legacions presentades i va aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici
2018, els qual va ser publicat al BOP núm. 239, de 28 de desembre de 2017
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de l’11 de gener de 2018, va
aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats del municipi,
d’acord amb el Capítol IV article 11.3 Subvencions (article 11.3.1 a l’113.4) de les Bases
d’execució del Pressupost de l’exercici 2018.
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 26 d’abril de 2018, va aprovar la
concessió de subvencions a diferents entitats i va requerir a d’altres la presentació de
documentació.
Un cop vist l’informe favorable núm. 1551, de data 23 de maig de 2018, de la tècnica de
l’Àrea de Cultura.
Un cop vist l’Informe favorable núm. 1619, de data 30 de maig de 2018, de la tècnica de
l’Àrea d’Acció Social.
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2018

5è. Facultar el senyor alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
acte necessari per a l’execució d’aquest acord.

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-10/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/10
de
Govern

Un cop vist que des de l’Àrea de Serveis Econòmics s’ha justificat que hi ha consignació
pressupostària suficient al Pressupost de l’exercici de 2018 per fer front a les despeses que
comporta l’atorgament d’aquestes subvencions.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Entitats culturals

CIF

Import

ASSOCIACIÓ ROBOT-EC
ASSOCIACIÓ AMICS DELS GEGANTS
I CAPGROSSOS DE TORROELLA
ASSOCIACIÓ EL OLIVO
XIBEQUES DEL CAU
ASSOCIACIÓ AULAR ARTS
PLÀSTIQUES
ASSOCIACIÓ EMPORION

G55221097

2.443 €

G55030324
G55011985
G17722448

6.195 €
1.500 €
2.955 €

G17999327
G55047690

1.500 €
1.141 €

Entitats socials

CIF

ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ

G17654989

Import
960 €

Partida
18.62.33004.48800
18.62.33004.48800
18.62.33004.48800
18.62.33004.48800
18.62.33004.48800
18.62.33404.48800

Partida
18.4123100.48002

2n. Per justificar les subvencions rebudes les entitats beneficiàries hauran de presentar una
relació de factures, originals o bé compulsades, que justifiquin les despeses generades
durant l’execució del projecte o programa subvencionat. Aquesta justificació s’haurà de
presentar mitjançant el model d’instància de justificació a entitats locals abans del 31
de gener de l’any 2019.
3r. Denegar la subvenció a AECC CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER, amb CIF
G28197564, perquè no ha presentat la documentació que se li va requerir.
4t. Notificar-ho als interessats, les Àrees de Cultura, Acció Social i Serveis Econòmics.
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Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2018

1r. Concedir les subvencions que s’indiquen a continuació a les entitats següents:

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-10/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/10
de
Govern

6. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1281, DE DATA 22 DE MAIG DE 2018, EN
VIRTUT DEL QUAL S’APROVA EL PLA ESPECIAL DE SEGURETAT DE LA REVETLLA
DE SANT JOAN 2018. EXP. M136.2-1/18 (POLICIA LOCAL)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2018

Vist que el 23 de juny de 2018 es va celebrarà la revetlla de San Joan al municipi, on es
portaran a terme diversos actes pirotècnics, així com l’encesa de fogueres a la Platja Gran
de l’Estartit i a la plaça John Lennon, ambdues de gestió municipal.
Atès el Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles
pirotècnics i cartuxeria.
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 1281/2018, de data 22 de maig de 2018, es va aprovar
el Pla de Seguretat de la revetlla de Sant Joan 2018.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1281/18, de data 22 de maig de 2018, en virtut del
qual es va aprovar el Pla de Seguretat de la revetlla de Sant Joan 2018.
2n. Notificar-ho a l’Entitat Municipal Descentralitzada.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

7. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA VILA
CASAS I L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, PER POSAR EN VALOR EL
FONS ARTÍSTIC DEL MUSEU DEL PALAU SOLTERRA. EXP. E112.1-19/18 (CAN
QUINTANA)
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en compliment del mandat legal de foment de
la participació ciutadana, promou la col·laboració de la iniciativa privada en la realització
d’activitats d’interès general que complementen o supleixen competències locals.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí està interessat, en benefici de l’interès
general, en promocionar i donar suport a les iniciatives locals tan essencials per al
desenvolupament cultural del municipi realitzades per la Fundació Privada Vila Casas.
Vist que l’objecte del conveni és establir la col·laboració de caire cultural entre l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí i la Fundació Vila Casas, per posar en valor el fons artístic en el
marc del Palau Solterra.
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Vista la necessitat de ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-10/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/10
de
Govern

Ateses les determinacions de la Disposició addicional cinquena i dels articles 108 a 112 de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la
Fundació Privada Vila Casas, per al foment i realització d’activitats culturals en benefici de
l’interès general en el marc del Palau Solterra, d’acord amb les condicions que s’hi estipulen,
que consten de cinc exposicions i sis pactes.
3r. Constatar que el conveni tindrà efectes per les activitats programades durant l’any 2018.
4t. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
document necessari per a la execució d’aquest acord.
5è. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Vila Casas i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

8. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
9. PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 8 hores, i per a
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que signa el
senyor alcalde i la certifico amb la meva signatura.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
L'alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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El secretari
Pere Serrano i Martín
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2018

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

