Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 04/07/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-11/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/11
de
Govern

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

Caràcter: ordinari
Data: 14 de juny de 2018
Horari: de les 8:00 h fins les 8:30 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 10/2018, de 31 de maig (se n’adjunta còpia).
2. Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la cessió d’un habitatge protegit
situat al carrer Santa Caterina núm. 27, 3r. Exp. E112.1-24/18 (Urbanisme)
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3. Ratificar la signatura del conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de
Torroella de Montgrí i el d’Ullà, per al cofinançament de l’asfaltatge del camí que va
des del final del carrer Figueres fins a la rotonda de la C-31 a l’alçada de la
Fructícola Costa Brava. Exp. E112.1-23/18 (Secretaria)
4. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Associació Cine
Club regulador de l’atorgament d’una subvenció per al 2018. Exp. E112.25/18
(Cultura)
5. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,
escultura a la rotonda de la carretera C-31 al terme municipal de Gualta. Exp.
E112.1-26/18 (Secretaria)
6. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Fundació Privada
Hospital-Asil de Pobre i Malalts de Torroella de Montgrí, regulador de l’atorgament
d’una subvenció per al 2018. Exp. E112.1-27/18 (Acció Social)
7. Assumptes urgents.
8. Precs i preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10/2018 DE 31 DE MAIG.

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

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. 10/2018, de 31 de maig de 2018, es
considera aprovada per unanimitat.
2. SOL.LICITAR A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA LA CESSIÓ D’UN
HABITATGE PROTEGIT SITUAT AL CARRER STA. CATERINA, 27-3R. EXP. E112.124/18 (URBANISME)
Vist que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona el parc d’habitatges de l’Institut
Català del Sòl, disposa d’un habitatge protegit al carrer Santa Caterina, 27-3r que es troba
buit i disponible per a ser cedit a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí necessita d’habitatges públics per aquelles
persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció, o per impulsar
les polítiques socials municipals.
Vist que previ a la formalització del conveni de cessió d’ús de l’esmentat habitatge s’ha de
fer la sol·licitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
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Vist l’informe favorable núm. 1657/2018, de data 6 de juny de 2018, de l’Àrea d’Urbanisme.

1r. Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la cessió d’ús habitatge protegit situat
al carrer Santa Caterina, 27-3r de Torroella de Montgrí, i la formalització posterior del
corresponent conveni.
2n. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3. RATIFICAR LA SIGNATURA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE ELS
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL D’ULLÀ, PER AL COFINANÇAMENT
DE L’ASFALTATGE DEL CAMÍ QUE VA DES DEL FINAL DEL CARRER FIGUERES FINS
A LA ROTONDA DE LA C-31, A L’ALÇADA DE LA FRUCTÍCOLA COSTA BRAVA. EXP.
E112.1-23/18 (SECRETARIA)
Vist que, en data 7 de juny de 2018, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Ajuntament
d’Ullà van signar un conveni per plasmar les condicions per al cofinançament de l’asfaltatge
del camí que va des del final del carrer Figueres fins a la rotonda de la carretera C-31, a
l’alçada de la Fructícola Costa Brava.

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

Vist que, en data 16 de març de 2017, la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Ullà va signar
un conveni de col·laboració per a l’execució de les obres de tractament superficial asfàltic a
l’esmentat vial.
Vist que l’Ajuntament d’Ullà es compromet a executar l’obra descrita, en els termes
conveniats amb la Diputació de Girona, fins a la total execució de l’obra prevista, i aportarà
a la finalitat del conveni la quantitat de 3.948 euros, a càrrec de la partida corresponent del
Pressupost de l’exercici 2018.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí assumirà part de la despesa econòmica per a
l’asfaltatge d’aquest carrer fins un límit de 4.023 euros, prèvia presentació de la factura.
Vist que l’objecte del conveni és plasmar les condicions per a les quals es portarà a terme la
col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Ajuntament d’Ullà, consistent en
el cofinançament de l’asfaltatge del carrer de referència.
Vist l’informe de Secretaria, el qual consta dins de l’expedient.
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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’aprovació d’aquest conveni a càrrec de la partida 33.15320.61001 (Reasfaltage
de carrers)
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. Ratificar la signatura del conveni interadministratiu entre els Ajuntament de Torroella de
Montgrí i el d’Ullà, per al cofinançament de l’asfaltatge del camí que va des del final del
carrer Figueres fins a la rotonda de la carretera C-31, a l’alçada de la Fructícola Costa
Brava, d’acord amb les condicions que s’hi estipulen, que consten de 5 antecedents i 9
pactes.
2n. Notificar-ho als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

4. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I
L’ASSOCIACIÓ CINE CLUB, REGULADOR DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER AL 2018. EXP. E112.1-25/18 (CULTURA)

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

Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària d’11 de gener de 2018,
va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats locals del
municipi, d’acord amb el Capítol IV article 11.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de
l’exercici 2018
Vist que l’article 32 d’aquestes bases contemplen la possibilitat que per raons d’interès
públic, social, econòmic, humanitari o unes altres degudament justificades que dificultin la
seva convocatòria pública, l’Ajuntament podrà concedir subvencions directament, no essent
preceptives la concurrència competitiva ni la publicitat.
Vist que l’objectiu bàsic de l’Associació Cine Club Torroellenc és la promoció del cinema i les
activitats vinculades al cinema al nostre municipi i arreu de les comarques gironines a través
de la organització de diferents activitats centrades en la projecció de sessions de cinema
comercial i Cine Club.

Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí participa activament de l’esforç d’integrar la
cultura dins de la nostra societat i a través de la seva política de foment cap als projectes
culturals proposats pel diferents entitats mitjançant aportacions econòmiques, contribueix a
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fer possible els diferents projectes i permet que s’assoleixi la finalitat d’interès pública
desitjada.

Vist el conveni de referència i considerant l’informe núm. 1764/2018 de la tècnica de l’Àrea
de Cultura, Joventut i Festes, de data 12 de juny de 2018.
Vist que el secretari es ratifica en 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 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’aprovació d’aquest conveni a càrrec de la partida 62.33401.48800 (Cine
ClubTorroellenc)
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 l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

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

1r. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Associació Cine Club
Torroellenc, regulador de l’atorgament d’una subvenció per a l’any 2018, d’acord amb les
condicions que s’hi estipulen, que consta d’11 antecedents i 11 clàusules.
2n. Manifestar que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí es compromet a subvencionar a
l’Associació Cine Club Torroellenc, amb CIF G17506619, amb 14.000 euros. La subvenció
anirà amb càrrec a la partida 18.62.33401.48800 del Pressupost municipal vigent.
3r. Fer avinent que a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni l’entitat beneficiària haurà
de presentar tota la documentació exigida en el punt 30.4 de les Bases reguladores per a la
concessió de subvencions i a la clàusula 4a del conveni, sempre i quan no l’hagi aportat
prèviament. Verificada la documentació l’Ajuntament atorgarà la corresponent subvenció per
a l’exercici 2018.
4t. Posar de manifest que el conveni té una vigència anual per al 2018.
5è. Constatar que el termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 31 de
desembre de 2018, havent de justificar les despeses fins al 31 de gener de 2019. Només
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s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2018 i s’haurà de
presentar d’acord amb la clàusula 5a del conveni.
6è. Facultar a la regidora delegada de l’Àrea de Cultura per a la signatura del conveni de
referència i de qualsevol altre document necessari per a la execució d’aquest acord.

5. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ, L’AJUNTAMENT DE GUALTA I LA FUNDACIÓ PRIVADA
VILA CASAS, PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESCULTURA A LA ROTONDA DE LA
CARRETERA C-31 AL TERME MUNICIPAL DE GUALTA. EXP. E112.1-26/18
(SECRETARIA)
Vist que a la rotonda de la carretera C31 situada al terme municipal de Gualta no disposa
de cap ornamentació més enllà de l’enjardinament.
Vist que, en data 27 de maig de 2010, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Ajuntament de
Gualta van signar un conveni de col·laboració, pel qual el nostre Ajuntament assumeix
l’encàrrec de fer el manteniment de l’enjardinament de la rotonda situada a la carretera
C-31.

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

Vist que la Fundació Privada Vila Casas, amb un dels seus museus ubicats al Palau Solterra
de Torroella de Montgrí, ha ofert, a ambdós Ajuntaments, la cessió mitjançant conveni d’una
escultura per tal de ser instal·lada a la rotonda de la carretera C-31, situada al terme
municipal de Gualta, però que dóna accés directe al nucli de Torroella de Montgrí.
Vist que l’objecte del conveni és formalitzar el mecenatge de la Fundació Privada Vila
Casas, consistent en la cessió d’una escultura del dissenyador i artista Francesc Pascual
Segarrra, per tal de ser instal·lada a la rotonda de la carretera C-31 situada al terme
municipal de Gualta i dóna accés directe al nucli de Torroella de Montgrí.
Vist que el secretari es ratifica en 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.
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 l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
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1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,
l’Ajuntament de Gualta i la Fundació Privada Vila Casas per a la instal·lació d’una escultura
a la rotonda de la carretera C-31 al terme municipal de Gualta, d’acord amb les condicions
que s’hi estipulen, que consten de 3 antecedent, 9 pactes i 1 annex (amb les
característiques de l’escultura).
2n. Posar de manifest que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en col·laboració i amb el
vistiplau de l’Ajuntament de Gualta, procedirà a la instal·lació de l’estàtua cedida per la
Fundació Vila Casas. La instal·lació de l’escultura anirà acompanyada de la senyalització
informativa corresponent que s’acordi per les parts signants.
3r. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una vigència
de 4 anys.
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 l’Ajuntament de Gualta i la Fundació Privada Vila Casas.

6. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ I LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL-ASIL DE POBRES I
MALATS DE TORROELLA DE MONTGRÍ, REGULADOR DE L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ PER AL 2018. EXP. E112.1-27/18 (ACCIÓ SOCIAL)

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

Vist que d’acord amb l’article 3 dels Estatuts de la Fundació Privada Hospital-Asil de Pobres
i Malalts de Torroella de Montgrí, aquesta entitat sense ànim de lucre presta el servei social
de centre residencial per a gent gran en la modalitat de residència assistida i serveis de
centre de dia, acollint persones que tenen una important dependència i que, per tant,
necessiten una constant atenció i supervisió de les seves activitats de la vida diària.
Vist que la finalitat del present conveni és canalitzar, a favor de l’entitat beneficiària, una
subvenció per finançar les despeses de manteniment i de subministraments del citat
immoble. La referida subvenció consta en el Pressupost de l’exercici 2018 (aprovat
definitivament) dins del crèdit consignat al capítol 4, corresponent a l’aplicació
pressupostària 18.41.31200.48001, així com establir les condicions i compromisos que
assumeix la part beneficiària.
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Vist que la Fundació Privada Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, per
Registre d’Entrada núm. 3064/2018, de data 9 de març de 2018, va presentar la sol.licitud
de subvenció així com tota la documentació necessària per a la signatura d’aquest conveni.
Atès l’article 86 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, regula la possibilitat
que les administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer l’interès públic que tenen
encomanat, estableixin convenis amb persones tant de dret públic com privat, sempre que
aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de
transacció.
Atès l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
atribueix al municipi la competència per promoure tota mena d’activitats que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En el mateix sentit s’expressa
l’article 66.1 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).
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’aprovació d’aquest conveni a càrrec de la partida 18.41.31200.48001(Hospital de
Pobres i Malalts)
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
C.S.V.:

Vist que el secretari es ratifica en l’informe núm. 966/2017, de data 24 d'abril de 2017, 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 expedient, així com a 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 l’informe núm. 1707/2018, de data 11 de juny de 2018, de la tècnica de l’Àrea d’Acció
Social, en la qual es justifica la necessitat d’aprovar aquest conveni.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar el conveni regulador de l’atorgament d’una subvenció de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí a la Fundació Privada Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de
Montgrí, d’acord amb les condicions que s’hi estipulen, que consten de 4 manifestacions i 9
pactes.
2n. Fer constar que el conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2018.
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Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 04/07/2018
Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 04/07/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 04/07/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-11/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/11
de
Govern

3r. Deixar constància que l’import de la subvenció per a l’any 2018 ascendeix a 70.000,00
euros, import consignat a l’aplicació pressupostària 18.41.31200.48001.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 04/07/2018

5è. Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per a l’execució
d’aquest acord.
6è. Notificar aquest acord als interessats, a l’Àrea de Serveis Econòmics.

7. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

No se’n formulen.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, a les 8:30 hores s’aixeca la sessió, i per a
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que signa
l’alcalde i la certifico amb la meva signatura.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital

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

L'alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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El secretari
Pere Serrano i Martín

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

8. PRECS I PREGUNTES

