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

Caràcter: ordinària
Data: 26 d’abril 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. 7/2018, de 12 d’abril (se n’adjunta còpia).
2. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Sr. L. B.B, per a
la custòdia de les parcel·les 160 i 161 del polígon 1 del cadastre de rústica, per a
la restauració de l’abocador de can Català al Parc Natural del Montgrí. Exp. E112.110/2018 (Medi Ambient)
3. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Sra. M.S.P.
de custòdia de la parcel·la 162 del polígon 1 del cadastre de rústica, per a la
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restauració de l’abocador de can Català al Parc Natural del Montgrí, Exp.
E112.1-11/2018 (Medi Ambient)

5. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Sr. M. P. S, de
custòdia de la parcel.la 164 del polígon 1 del cadastre de rústica, per a la restauració
de l’abocador de can Català al Parc Natural del Montgrí, Exp. E112.1-13/2018 (Medi
Ambient)
6. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Genover 4 SL, de
custòdia de la parcel.la 200 del polígon 1 del cadastre de rústica, per a la restauració
de l’abocador de can Català al Parc Natural del Montgrí. Exp. E112.1-14/2018 (Medi
Ambient)
7. Aprovar el conveni entre la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, mitjançant el qual es formalitza l’encàrrec de
gestió per a dur a terme les funcions d’inspecció de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE). Exp. E112.1-15/2018 (Serveis Econòmics)
8. Aprovar la concessió de subvencions a les entitats culturals, juvenils, educatives,
socials, esportives i medi ambientals del municipi. Exp. G149.1-1/2018 (Secretaria)
9. Aprovar la documentació que acredita que l’escola bressol Mar i Cel compleix la
normativa en matèria d’incendis. Exp. J120.-6/2016 (Urbanisme)

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

10. Assumptes urgents
11. Precs i preguntes
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7/2018 DE 12 D’ABRIL.
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. 7/2018, de 12 d’abril de 2018, es
considera aprovada per unanimitat.

2. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL
SR. L.B.B, PER A LA CUSTÒDIA DE LES PARCEL.LES 160 I 161 DEL POLÍGON 1 DE
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4. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Sra. A.D.O, de
custòdia de la parcel·la 163 del polígon 1 del cadastre de rústica, per a la
restauració de l’abocador de can Català al Parc Natural del Montgrí. Exp. E112.112/2018 (Medi Ambient)
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CADASTRE DE RÚSTICA, PER A LA RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR DE CAN
CATALÀ AL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER. EXP.
E112.1-10/2018 (MEDI AMBIENT)
Vist que la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” varen signar el 13 de setembre de
2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta finançament a
fons perdut, a través de la seva obra socials, per al desenvolupament d’actuacions en
matèria de conservació de medi natural en relació amb la salut humana.
Vist que la Comissió Paritària de seguiment del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Girona i l’Obra Social La Caixa, va aprovar finançar la redacció de la memòria de
l’actuació “Restauració de l’abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí” i
l’execució dels treballs prioritaris que estableixi l’esmentat document.
Vist que els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala tenen interès en portar a terme la
retirada d’un abocador il·legal present a la finca anomenada Can Català i sectors adjacents,
situat al límit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dins dels termes
municipals d’ambdós municipis, per a la qual cosa promouen l’execució d’actuacions lligades
a aquesta finalitat.
Vist que l’objecte del conveni és portar a terme les actuacions del Projecte de restauració de
l’abocador de can Català, situat dins el Parc Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix
Ter, segons conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i els
Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala. Exp. E112.1-9/2018

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

Vist que les finques afectades per aquest conveni estan qualificades com PE-DC (Protecció
Ecològica, Duna Continental) pel PGOU i incloses dintre els límits del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Vist que aquestes finques tenen aquest grau de protecció i aquesta qualificació urbanística
perquè constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari anomenat Dunes residuals
fixades amb pins (codi 2270, segons la Directiva Hàbitats).
Vist l’informe favorable del tècnic de Medi Ambient núm. 1143/2018, de data 17 d’abril de
2018.
Ateses les determinacions 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 el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i per a la custòdia de les
parcel·les 160 i 161 del polígon 1 de cadastre de rústica, per a la restauració de l’abocador
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de can Català, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, d’acord amb les
condicions que s’hi estipulen, que consten de cinc exposicions i vuit pactes.




Finca 160 amb referència cadastral 16017212A001001600000AY
Finca 161 amb referència cadastral 16017212A001001610000AG

3r. En virtut d’aquest conveni el Sr. L.B.B, amb DNI núm.XXXXXXXXX, com a propietari,
cedeix l’ús i gestió, però conserva totes les seves facultats de vendre o transmetre per
qualsevol títol les seves finques.
4t. Posar de manifest que aquest conveni té una durada de 25 anys, a partir de la data de la
seva signatura. Un cop transcorregut el seu termini inicial, s’entendrà prorrogat
automàticament per períodes idèntics si les parts no manifesten el contrari.
5è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
document necessari per a la execució d’aquest acord.
6è. Notificar aquest acord als interessats i a la Diputació de Girona.

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

3. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I LA
SRA. M.S.P., DE CUSTÒDIA DE LA PARCEL·LA 162 DEL POLÍGON 1 DEL CADASTRE
DE RÚSTICA, PER A LA RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR DE CAN CATALÀ AL PARC
NATURAL DEL MONTGRÍ, EXP. E112.1-11/2018 (MEDI AMBIENT)
Vist que la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” varen signar el 13 de setembre de
2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta finançament a
fons perdut, a través de la seva obra socials, per al desenvolupament d’actuacions en
matèria de conservació de medi natural en relació amb la salut humana.
Vist que la Comissió Paritària de seguiment del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Girona i l’Obra Social La Caixa, va aprovar finançar la redacció de la memòria de
l’actuació “Restauració de l’abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí” i
l’execució dels treballs prioritaris que estableixi l’esmentat document.
Vist que els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala tenen interès en portar a terme la
retirada d’un abocador il·legal present a la finca anomenada Can Català i sectors adjacents,
situat al límit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dins dels termes
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2n. Deixar constància que el conveni formalitzar un compromís vinculant per a les parts, que
es regeix pel seu contingut, establert de forma lliure i voluntària per l’Ajuntament i la
propietat, per a la restauració i posterior conservació dels elements naturals de les finques
situades al polígon 1 del cadastre de rústica, que tot seguit es detallen.
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municipals d’ambdós municipis, per a la qual cosa promouen l’execució d’actuacions lligades
a aquesta finalitat.

Vist que les finques afectades per aquest conveni estan qualificades com PE-DC (Protecció
Ecològica, Duna Continental) pel PGOU i incloses dintre els límits del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Vist que aquestes finques tenen aquest grau de protecció i aquesta qualificació urbanística
perquè constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari anomenat Dunes residuals
fixades amb pins (codi 2270, segons la Directiva Hàbitats).
Vist l’informe favorable del tècnic de Medi Ambient núm. 1143/2018, de data 17 d’abril de
2018.
Ateses les determinacions 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:

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 per a la custòdia de les
parcel·la 162 del polígon 1 de cadastre de rústica, per a la restauració de l’abocador de can
Català, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, d’acord amb les condicions
que s’hi estipulen, que consten de cinc exposicions i vuit pactes.

2n. Deixar constància que el conveni formalitzar un compromís vinculant per a les parts, que
es regeix pel seu contingut, establert de forma lliure i voluntària per l’Ajuntament i la
propietat, per a la restauració i posterior conservació dels elements naturals de la finca
situada al polígon 1 del cadastre de rústica, que tot seguit es detalla:


Finca 162 amb referència cadastral 16017212A001001620000AQ

3r. En virtut d’aquest conveni la Sra. M.S.P, com a propietària, cedeix l’ús i gestió, però
conserva totes les seves facultats de vendre o transmetre per qualsevol títol la seva finca.
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Vist que l’objecte del conveni és portar a terme les actuacions del Projecte de restauració de
l’abocador de can Català, situat dins el Parc Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix
Ter, segons conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i els
Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala. Exp. E112.1-9/2018

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 04/07/2018
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4t. Posar de manifest que aquest conveni té una durada de 25 anys, a partir de la data de la
seva signatura. Un cop transcorregut el seu termini inicial, s’entendrà prorrogat
automàticament per períodes idèntics si les parts no manifesten el contrari.

6è. Notificar aquest acord als interessats i a la Diputació de Girona.

4. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I
LA SRA. A.D.O, DE CUSTÒDIA DE LA PARCEL·LA 163 DEL POLÍGON 1 DEL
CADASTRE DE RÚSTICA, PER A LA RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR DE CAN
CATALÀ AL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ. EXP. E112.1-12/2018 (MEDI AMBIENT)
Vist que la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” varen signar el 13 de setembre de
2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta finançament a
fons perdut, a través de la seva obra socials, per al desenvolupament d’actuacions en
matèria de conservació de medi natural en relació amb la salut humana.
Vist que la Comissió Paritària de seguiment del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Girona i l’Obra Social La Caixa, va aprovar finançar la redacció de la memòria de
l’actuació “Restauració de l’abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí” i
l’execució dels treballs prioritaris que estableixi l’esmentat document.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Vist que els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala tenen interès en portar a terme la
retirada d’un abocador il·legal present a la finca anomenada Can Català i sectors adjacents,
situat al límit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dins dels termes
municipals d’ambdós municipis, per a la qual cosa promouen l’execució d’actuacions lligades
a aquesta finalitat.
Vist que l’objecte del conveni és portar a terme les actuacions del Projecte de restauració de
l’abocador de can Català, situat dins el Parc Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix
Ter, segons conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i els
Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala. Exp. E112.1-9/2018
Vist que les finques afectades per aquest conveni estan qualificades com PE-DC (Protecció
Ecològica, Duna Continental) pel PGOU i incloses dintre els límits del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Vist que aquestes finques tenen aquest grau de protecció i aquesta qualificació urbanística
perquè constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari anomenat Dunes residuals
fixades amb pins (codi 2270, segons la Directiva Hàbitats).
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5è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
document necessari per a la execució d’aquest acord.
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-8/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/13
de
Govern

Vist l’informe favorable del tècnic de Medi Ambient núm. 1143/2018, de data 17 d’abril de
2018.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i per a la custòdia de la
parcel·la 163 del polígon 1 de cadastre de rústica, per a la restauració de l’abocador de can
Català, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, d’acord amb les condicions
que s’hi estipulen, que consten de cinc exposicions i vuit pactes.
2n. Deixar constància que el conveni formalitzar un compromís vinculant per a les parts, que
es regeix pel seu contingut, establert de forma lliure i voluntària per l’Ajuntament i la
propietat, per a la restauració i posterior conservació dels elements naturals de les finca
situada al polígon 1 del cadastre de rústica, que tot seguit es detalla.


Finca 163 amb referència cadastral 16017212A001001630000AP

3r. En virtut d’aquest conveni la Sra. A.D.O, amb DNI núm.XXXXXXXX, com a propietària,
cedeix l’ús i gestió, però conserva totes les seves facultats de vendre o transmetre per
qualsevol títol les seva finca.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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4t. Posar de manifest que aquest conveni té una durada de 25 anys, a partir de la data de la
seva signatura. Un cop transcorregut el seu termini inicial, s’entendrà prorrogat
automàticament per períodes idèntics si les parts no manifesten el contrari.
5è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
document necessari per a la execució d’aquest acord.
6è. Notificar aquest acord als interessats i a la Diputació de Girona.

5. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I EL
SR. M.P.S, DE CUSTÒDIA DE LA PARCEL.LA 164 DEL POLÍGON 1 DEL CADASTRE DE
RÚSTICA, PER A LA RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR DE CAN CATALÀ AL PARC
NATURAL DEL MONTGRÍ. EXP. E112.1-13/2018 (MEDI AMBIENT)
Vist que la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” varen signar el 13 de setembre de
2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta finançament a
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Ateses les determinacions 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.
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fons perdut, a través de la seva obra socials, per al desenvolupament d’actuacions en
matèria de conservació de medi natural en relació amb la salut humana.

Vist que els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala tenen interès en portar a terme la
retirada d’un abocador il·legal present a la finca anomenada Can Català i sectors adjacents,
situat al límit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dins dels termes
municipals d’ambdós municipis, per a la qual cosa promouen l’execució d’actuacions lligades
a aquesta finalitat.
Vist que l’objecte del conveni és portar a terme les actuacions del Projecte de restauració de
l’abocador de can Català, situat dins el Parc Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix
Ter, segons conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i els
Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala. Exp. E112.1-9/2018
Vist que les finques afectades per aquest conveni estan qualificades com PE-DC (Protecció
Ecològica, Duna Continental) pel PGOU i incloses dintre els límits del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Vist que aquestes finques tenen aquest grau de protecció i aquesta qualificació urbanística
perquè constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari anomenat Dunes residuals
fixades amb pins (codi 2270, segons la Directiva Hàbitats).

Vist l’informe favorable del tècnic de Medi Ambient núm. 1143/2018, de data 17 d’abril de
2018.
Ateses les determinacions 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 el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i per a la custòdia de la
parcel·la 164 del polígon 1 de cadastre de rústica, per a la restauració de l’abocador de can
Català, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, d’acord amb les condicions
que s’hi estipulen, que consten de cinc exposicions i vuit pactes.
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Vist que la Comissió Paritària de seguiment del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Girona i l’Obra Social La Caixa, va aprovar finançar la redacció de la memòria de
l’actuació “Restauració de l’abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí” i
l’execució dels treballs prioritaris que estableixi l’esmentat document.
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2n. Deixar constància que el conveni formalitzar un compromís vinculant per a les parts, que
es regeix pel seu contingut, establert de forma lliure i voluntària per l’Ajuntament i la
propietat, per a la restauració i posterior conservació dels elements naturals de la finca
situada al polígon 1 del cadastre de rústica, que tot seguit es detalla:



Finca 164 amb referència cadastral 16017212A001001640000AL

3r. En virtut d’aquest conveni el Sr. M.P.S, com a propietari, cedeix l’ús i gestió, però
conserva totes les seves facultats de vendre o transmetre per qualsevol títol la seva finca.
4t. Posar de manifest que aquest conveni té una durada de 25 anys, a partir de la data de la
seva signatura. Un cop transcorregut el seu termini inicial, s’entendrà prorrogat
automàticament per períodes idèntics si les parts no manifesten el contrari.
5è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
document necessari per a la execució d’aquest acord.
6è. Notificar aquest acord als interessats i a la Diputació de Girona.

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

6. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I
GENOVER 4 SL, DE CUSTÒDIA DE LA PARCEL.LA 200 DEL POLÍGON 1 DEL
CADASTRE DE RÚSTICA, PER A LA RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR DE CAN
CATALÀ AL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ. EXP. E112.1-14/2018 (MEDI AMBIENT)
Vist que la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” varen signar el 13 de setembre de
2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta finançament a
fons perdut, a través de la seva obra socials, per al desenvolupament d’actuacions en
matèria de conservació de medi natural en relació amb la salut humana.
Vist que la Comissió Paritària de seguiment del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Girona i l’Obra Social La Caixa, va aprovar finançar la redacció de la memòria de
l’actuació “Restauració de l’abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí” i
l’execució dels treballs prioritaris que estableixi l’esmentat document.
Vist que els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala tenen interès en portar a terme la
retirada d’un abocador il·legal present a la finca anomenada Can Català i sectors adjacents,
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situat al límit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dins dels termes
municipals d’ambdós municipis, per a la qual cosa promouen l’execució d’actuacions lligades
a aquesta finalitat.
Vist que l’objecte del conveni és portar a terme les actuacions del Projecte de restauració de
l’abocador de can Català, situat dins el Parc Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix
Ter, segons conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i els
Ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala. Exp. E112.1-9/2018
Vist que les finques afectades per aquest conveni estan qualificades com PE-DC (Protecció
Ecològica, Duna Continental) pel PGOU i incloses dintre els límits del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Vist que aquestes finques tenen aquest grau de protecció i aquesta qualificació urbanística
perquè constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari anomenat Dunes residuals
fixades amb pins (codi 2270, segons la Directiva Hàbitats).
Vist l’informe favorable del tècnic de Medi Ambient núm. 1143/2018, de data 17 d’abril de
2018.
Ateses les determinacions 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.:

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i per a la custòdia de la
parcel·la 200 del polígon 1 de cadastre de rústica, per a la restauració de l’abocador de can
Català, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, d’acord amb les condicions
que s’hi estipulen, que consten de cinc exposicions i vuit pactes.
2n. Deixar constància que el conveni formalitzar un compromís vinculant per a les parts, que
es regeix pel seu contingut, establert de forma lliure i voluntària per l’Ajuntament i la
propietat, per a la restauració i posterior conservació dels elements naturals de la finca
situada al polígon 1 del cadastre de rústica, que tot seguit es detalla.


Finca 200 amb referència cadastral 16017212A001002000000AM

3r. En virtut d’aquest conveni GENOVER 4SL, amb CIF núm. B17043506, com a propietari
d’aquesta finca, cedeix l’ús i gestió, però conserva totes les seves facultats de vendre o
transmetre per qualsevol títol la seva finca.
4t. Posar de manifest que aquest conveni té una durada de 25 anys, a partir de la data de la
seva signatura. Un cop transcorregut el seu termini inicial, s’entendrà prorrogat
automàticament per períodes idèntics si les parts no manifesten el contrari.
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5è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de referència i de qualsevol altre
document necessari per a la execució d’aquest acord.

7. APROVAR EL CONVENI ENTRE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS
(XALOC) I
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, MITJANÇANT EL QUAL
ES FORMALITZA L’ENCÀRREC DE
GESTIÓ PER A DUR A TERME LES
FUNCIONS D’INSPECCIÓ DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(IAE).
EXP. E112.1-15/2018 (SERVEIS ECONÒMICS).
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí té delegada de l’Estat, per Ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda de 30 de setembre de 1992, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 248 del dia 15 d’octubre de 1992, la competència de la inspecció de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE).
Vist que la Diputació de Girona mitjançant el seu organisme autònom XALOC ofereix
diversos serveis als ajuntaments entre els quals hi ha el servei d’inspecció tributària.
Vist que dintre dels serveis d’inspecció ofereix assistència, mitjançant conveni de
col·laboració, a aquells ajuntaments i entitats locals que tenint delegada de l’Estat la
competència de la inspecció de l’IAE no l’exerceixen per manca de mitjans propis.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Atès l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP),
preveu l’encàrrec de gestió en virtut del qual les entitats de dret públic poden encarregar-se
la realització de les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis d’una competència per
raons d’eficàcia o quan no es disposa dels mitjans tècnics idonis per al seu exercici.
Vis que aquesta fórmula legal no suposo cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’entitat encarregant dictar
tots els actes i resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s’integri la
concreta activitat material objecte de l’encàrrec.
Vist l’informe favorable de l’interventor accidental núm. 14/2018, de data 16 d’abril de 2018.
Per tot això exposat la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar el conveni sobre l’encàrrec de gestió per dur a terme les funcions d’inspecció de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
Organisme autònom de la Diputació de Girona, d’acord amb les condicions que s’hi
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estipulen, que consten de quatre antecedents i vuit pactes, per dur a terme les funcions
d’inspecció de l’IAE de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

3r. Manifestar que el XALOC, en virtut de l’encàrrec de gestió de la inspecció de l’IAE, durà
a termes les activitats i tècniques inherents a:
1 - La investigació dels fets imposables per tal de descobrir-ne aquells que siguin ignorats
per la Hisenda municipal i la seva atribució al subjecte passiu o obligat tributari que
correspongui, així com la comprovació de les declaracions dels subjectes passius per
determinar-ne la veracitat i la correcta aplicació de les normes, proposant a l’Ajuntament
l'establiment, en el seu cas, de la liquidació corresponent derivada de les actuacions
dutes a terme, i en particular:
a) elaborar les comunicacions d'inici de l'actuació inspectora i la resta de
comunicacions als interessats.
b) desenvolupar les actuacions materials derivades de la comprovació, investigació i
obtenció d’informació dels fets o circumstàncies amb transcendència respecte l'impost
d'activitats econòmiques.
c) estendre les diligències i altres documents de la inspecció preparatoris de les actes
d'inspecció, posant en coneixement de l’Ajuntament l’existència o no d’indicis de
comissió d'infraccions tributàries, als efectes de l'obertura del corresponent expedient
sancionador.
d) elaborar els informes de caràcter intern, desenvolupant el contingut de les
diligències de constatació de fets i expressant de forma resumida les actuacions de
comprovació i investigació que s'hagin desenvolupat, fent propostes de regularització
tributària.
e) confeccionar les actes d'inspecció que correspongui, els informes ampliatoris de
caràcter preceptiu que acompanyen a les actes de disconformitat, i les corresponents
propostes de liquidació.
f) proposar la intervenció en el procediment d'inspecció en el termini d'un mes a
comptar des de l'aixecament de l'acta o de la presentació d’al·legacions per
l'interessat, per tal de deixar aquesta sense efectes i ordenar completar les actuacions
de comprovació i investigació en un termini no superior a tres mesos.
g) proposar la resolució de l'expedient d'inspecció i que es dicti la liquidació tributària
que correspongui en el supòsit d'actes de disconformitat. I proposar l’autorització per a
la subscripció de les actes amb acord i el seu contingut.
h) proposar la resolució dels recursos que s'interposin contra les liquidacions
tributàries i contra les variacions censals dictades com a resultat de les actuacions
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2n. Deixar constància que en virtut de l’encàrrec de gestió, el XALOC durà a terme les
activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència de la inspecció de l’IAE.
Aquest encàrrec no suposa la cessió de la titularitat ni dels elements substantius de la
competència.
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inspectores, així com dels recursos presentats contra la resolució de l'expedient
d'inspecció.
i) proposar la concessió de l’autorització escrita i motivada per tal que s'iniciïn les
actuacions d'investigació i comprovació que es considerin oportunes, quan aquestes
actuacions no es derivin de l'aplicació dels plans aprovats.
j) proposar l’obertura de l’expedient sancionador, els actes d’instrucció i la proposta de
resolució de sancions.
2 - La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores sobre els
seus drets i obligacions tributàries i la forma en què les han de complir.
3 - L'elaboració trimestralment de les fitxes i la relació de variacions a introduir a la
matrícula de l'IAE producte de la inspecció que l’Ajuntament ha de comunicar a l'Agència
Estatal d'Administració Tributària.
4 - L’elaboració dintre del primer semestre de cada any del resum de les actuacions
referides a l’any immediatament anterior, que l’Ajuntament ha de presentar a la Delegació
de Girona de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
4t. Posar de manifest que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí es compromet a:




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



Elaborar cada any el corresponent pla d’inspecció de l’IAE on es concretaran les
activitats a inspeccionar i els criteris d’actuació.
Facilitar a l’Àrea d’inspecció de Xaloc les dades necessàries per fer les actuacions
inspectores de l’impost.
Disposar per l’òrgan competent l’obertura d’expedient sancionador i la seva
resolució, quan correspongui.
Elaborar els documents d’ingrés de les liquidacions del deute tributari contingudes a
les actes d’inspecció, i de les sancions fruit dels expedients sancionadors, quan
correspongui.

5è. Retribució de la col·laboració. En aplicació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes
per la prestació de serveis encomanats a XALOC en matèria de gestió, inspecció i
recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic, així com per la prestació de serveis
en matèria cadastral, la retribució d’aquesta col·laboració serà la que resulti d’aplicar la tarifa
referida a les actuacions d’inspecció.
En el moment que es produeixi el cobrament per part de l’Ajuntament d’una liquidació i/o
sanció derivada de les actuacions dutes a terme per l’Organisme, el Tresorer de
l’Ajuntament notificarà a XALOC certificat del cobrament fent esment de l’import recaptat i la
data del pagament efectiva. XALOC en virtut del certificat emès aprovarà la liquidació de la
taxa corresponent i la notificarà a l’Ajuntament indicant termini i forma de pagament.
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6è. Es fa constar que el conveni tindrà una durada de 4 anys a partir de la data de signatura.
La seva vigència es podrà prorrogar unànimement abans de l’arribada d’aquest termini per
un període màxim de quatre anys addicionals.

8è. Notificar aquest acord al XALOC.

8. APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS,
JUVENILS, EDUCATIVES, SOCIALS, ESPORTIVES I MEDI AMBIENTALS DEL
MUNICIPI. EXP. G149.1-1/2018 (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.
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

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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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.
Vistos els informes emesos per les diferents Comissions Tècniques, formades pel tècnic de
cada àrea i l’interventor accidental, en els quals es fa una valoració de totes les sol·licituds i
de la documentació requerida en la convocatòria, així com del projecte i del pressupost
objecte de subvenció.
Vistes les propostes de resolució de les diferents regidories municipals.
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.
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:

Entitats juvenils

CIF

Import

Partida

INDIKETES DEL MONTGRÍ
ASSOCIACIÓ ACTIVA’T

G17865965
G55090310

3.785 €
3.265 €

18.23.94300.46800
18.23.94300.46800

Entitats culturals

CIF

Import

Partida

AMICS DE LA FOTOGRAFIA
ASSOCIACIÓ FILATÈLICA
ASSOCIACIÓ
DE
MASOS
DE
TORROELLA DE MONTGRÍ I DE
L’ESTARTIT
AGRUPACIÓ SARDANISTA
CONTINUÏTAT
COR ANSELM VIOLA
ASSOCIACIÓ AMICS DE SANTA
CATERINA
ASSOCIACIÓ ZAM

G17616186
G17364803

3.999 €
2.200 €

18.62.33004.48800
18.62.33004.48800

G17806944

3.500 €

18.62.33004.48800

G17269952

13.300 €

18.62.33004.48800

G17262981

5.600 €

18.62.33004.48800

G17890955

3.000 €

18.62.33404.48800

G55297942

1.200 €

18.62.33404.48800

Entitats esportives
CLUB GIMNÀSTIC MONTGRÍ
UNIÓ ESPORTIVA TORROELLA
BÀSQUET CLUB TORROELLA

NIF
G17822446
G17403866
G17234154

Import
4.950 €
3.450 €
7.500 €

Partida
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800

ESCOLA DE FUTBOL BAIX TER

G17587585

10.950 €

18.52.34000.48800

CLUB AEROMODELISME MONTGRÍ
CLUB DE PETANCA TORROELLA
CLUB CICLISTA BAIX TER
CLUB CICLISTA MONTGRÍ
CLUB DE RUGBI ELS SENGLARS
CLUB D’ESCACS MONTGRÍ
CLUB HANDBOL MONTGRÍ
CLUB TENNIS TAULA TORROELLA

G17816257
G55158919
G17302548
G17361130
G17823428
G17776642
G17291279
G17562455

675 €
525 €
5.550 €
3.000 €
7.500 €
1.200 €
6.450 €
3.150 €

18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
18.52.34000.48800
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR
G55055651
IES MONTGRÍ
CLUB HÍPIC ESTARTIT
G17461153
Entitats educatives
NIF
AMPA ESCOLA BRESSOL EL PETIT
G17928128
MONTGRÍ
AMPA
ESCOLA
GUILLEM
DE
G17139940
MONTGRÍ
AMPA INSTITUT MONTGRÍ
G17414186
Entitats de salut i salut ambiental
ASSOCIACIÓ CATALANA
D’AFECTADES O AFECTATS PER LA
FIBROMIÀLGIA

CIF

Entitats ambientals

CIF

GENT DEL TER

G17682410

Entitats socials

CIF

FUNDACIÓ ONCOLLIGA
MIFAS

G28197564
G17053208

G43595206

450 €

18.52.34000.48800

450 €

18.52.34000.48800

Import

Partida

1.350 €

18.51.32600.4800

4.500 €

18.51.32600.4800

3.200 €

18.51.32600.4800

Import

Partida

500 €

18.53.31100.48800

Import

Partida

900 €

18.31.94300.46800

Import

Partida

740 €
600 €

18.4123100.48002
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. Les entitats relaciones seguidament s’han presentat a la convocatòria, però no han
presentat tota la documentació requerida a les bases, per la qual cosa se les requereix
perquè la presentin en un termini de deu dies hàbils a comptar de la recepció de la
notificació d’aquest acord, advertint-les que, en cas de no fer-ho, se les tindrà per desistides
de la seva petició i s’arxivaran les actuacions sense més tràmit:
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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
Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Entitats Culturals

CIF

ASSOCIACIÓ EMPORION

G55047690

ASSOCIACIÓ AULA ARTS
PLÀSTIQUES

G17999327

XIBEQUES DEL CAU

G17722448

ASSOCIACIÓ EL OLIVO

G55011985

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

Expedient: A116.2-8/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/13
de
Govern

D’AMICS
DELS
CAPGROSSOS DE G55030324

ASSOCIACIÓ ROBOT-EC

Entitats socials
ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ
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G55221097

CIF
G17654989

Motiu
- Certificat saldo mitjà dels
comptes corrents de l’any
anterior.
- Justificant d’assegurança
de responsabilitat civil.
- Fotocòpia DNI sol·licitant.
- CIF de l’entitat
- Documentació de l’acta
fundacional i estatuts de
l’entitat
DNI
del
- Fotocòpia
sol.licitant
- Certificat saldo mitjà dels
comptes corrents de l’any
anterior (no vàlid un
extracte de moviments)
- Certificat saldo mitjà dels
comptes corrents de l’any
anterior.
- Documentació que acrediti
la
representació
que
ostenta a l’entitat.
- Certificat saldo mitjà dels
comptes corrents de l’any
anterior (no vàlid un
extracte de moviments)
- Certificat saldo mitjà dels
comptes corrents de l’any
anterior (no vàlid un
extracte de moviments)

Motiu
- Li manca una pàgina de la
instància justificativa de
subvencions.
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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

AEECC-CATALUNYA
CÀNCER

CONTRA

EL

Expedient: A116.2-8/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/13
de
Govern

- No han presentat la
instància justificativa de
subvencions.

G28197564

Entitat
FUNDACIÓ HOSPITAL
POBRES I MALALTS

CIF
ASIL

DE

G17037607

ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA

Q2866001G

CÀRITES DIOCESANA DE GIRONA

R1700016G

ASSOCIACIÓ LLAR JUBILATS EL
G17473018
RECER
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS DE
G17259490
TORROELLA DE MONTGRÍ

Motiu
Rebrà subvenció econòmica a través
d’un conveni (Acció Social)
Rebrà subvenció econòmica a través
d’un conveni (Acció Social)
Rebrà subvenció econòmica a través
d’un conveni (Acció Social)
Rebrà subvenció econòmica a través
d’un conveni (Acció Social)
Rebrà subvenció econòmica a través
d’un conveni (Promoció Econòmica)

5è. Notificar-ho als interessats, les Àrees de Cultura, Joventut, Acció Social, Esports,
Educació, Promoció Econòmica, Medi Ambient i Serveis Econòmics.

9. APROVAR LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITA QUE L’ESCOLA BRESSOL MAR I
CEL COMPLEIX LA NORMATIVA EN MATÈRIA D’INCENDIS. EXP. J120.1-6/2016
(URBANISME)

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

Vista la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Vist l’informe de l’enginyera tècnica industrial, de data 28 de setembre de 2016, el qual es
transcriu a continuació:
“EXPENDIENT: J120.1-6/2016.
TITULAR: Ajuntament de Torroella de Montgrí.
ACTIVITAT: Escola bressol.
NOM COMERCIAL: Llar d’infants Mar i Cel.
SITUACIÓ: C/Eivissa-C/Guillem de Montgrí.

Antecedents
-

Projecte d’incendis (abril 2014), fet per l’enginyer industrial Jesús Crespo Antón, aprovat en el
tràmit d’obres.
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 04/07/2018

4t. Denegar la petició sol·licitada a les entitats següents:

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:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-8/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/13
de
Govern

-

Control preventiu d’incendis de la Regió d’Emergències, de 9 de juny de 2014, de l’activitat
inclosa a l’annex 1 de la Llei 3/2010.

-

Certificat final d’incendis del tècnic-amb plànols de l’estat final i documentació adjunta- i l’Acte
de comprovació lliurada per l’entitat col·laboradora de l’Administració, presentat per la direcció
tècnica del 12 de setembre (RE5632/2016).

Marc Legal
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Conclusions
Emeto un informe favorable sobre la conformitat documental perquè acredita que l’escola bressol
compleix la normativa en matèria d’incendis.

-

Certificat d’adequació de l’establiment, subscrit per l’enginyer tècnic industrial, Joan Font
Armengol (27.07.2016)
Certificat d’acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendi
d’ATISAE,(28.72016).”

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
1r. Aprovar la documentació que s’especifica tot seguit, la qual acredita que l’escola bressol
Mar i Cel, situada al carrer Eivissa amb carrer Guillem de Montgrí de l’Estartit, compleix la
normativa en matèria d’incendis:

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

- Certificat d’adequació de l’establiment, subscrit per l’enginyer tècnic industrial, Sr.
Joan Font Armengol, de data 27 de juliol de 2016.
- Certificat d’acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendi
d’ATISAE, de data 28 de juliol de 2016.
2n. Notificar-ho a l’Àrea d’Urbanisme.

10. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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Proposta
Proposo aprovar la següent documentació:

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

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-8/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/13
de
Govern

11. PRECS I PREGUNTES

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

No se’n formulen.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 8:00 hores, 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.

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
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Torroella de Montgrí, data de la firma digital

