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

Pere Serrano i Martín
El secretari - 01/08/2018

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde - 01/08/2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: ordinària
Data: 12 de juliol 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).
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. 12/2018, de 28 de juny (se n’adjunta còpia).
2. Aprovar la compatibilitat de la Sra. E.R.G. per a l’exercici d’una activitat privada. Exp.
D110.1-1/18 (Secretaria).
3. Aprovar la compatibilitat de la Sra. G.L.S. per a l’exercici d’una activitat privada. Exp.
D110.1-2/18 (Secretaria).
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4. Ratificar la signatura del conveni de cooperació educativa amb la Universitat
de Girona, per a la realització de pràctiques acadèmiques de la Sra. L.M.P.Exp.
E112.1-30/18 (Medi Ambient).
5. Aprovar el conveni de col·laboració educativa amb l’Institut de La Bisbal d’Empordà,
per a la realització pràctiques acadèmiques de la Sra. M.J.C. Exp. D105.1-1/18
(Turisme).
6. 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 Projecte OPA, en el marc de les mesures específiques d’atenció educativa a la
diversitat de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria. Exp. E112.1-36/18
(Educació).
7. Aprovar la tercera 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 del curs 2017-2018. Exp. E112.1-44/17 (Educació).
8. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella i l’Associació
Amics Protectors dels Animals (APDA). Exp. N108.1-3/18 (Medi Ambient).
9. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per finançar les despeses
de la Fira Internacional de Màgia (FIMAG) 2018. Exp. G150.1-2/18 (Promoció
Econòmica).
10. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per finançar les despeses
de la Fira de Sant Andreu 2018. Exp. G150.1-23/18 (Promoció Econòmica).
11. Assumptes urgents.
12. Precs i preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 12/2018, DE 28 DE JUNY.
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. 12/2018, de 28 de juny de 2018, es
considera aprovada per unanimitat.
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2. APROVAR LA COMPATIBILITAT DE LA SRA. E.R.G. PER A L’EXERCICI D’UNA
ACTIVITAT PRIVADA. EXP. D110.1-1/18 (SECRETARIA).
Vist que, el 28 de maig de 2018, per instància amb Registre d’Entrada núm. 6198, la Sra.
E.R.G., que ocupa una plaça d’auxiliar administrativa a la recepció de Can Quintana-Museu
de la Mediterrània, va sol·licitar el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici de
tasques de coordinadora d’activitats de lleure, mitjançant un contracte fix discontinu per
hores.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de l’Àrea de Secretaria núm. 2080/2018, de
data 11 de juliol, el qual es transcriu a continuació:
“Assumpte: Reconeixement de compatibilitat de funcions de la Sra. E.R.G. per una segona activitat

ANTECEDENTS DE FET
1.- La Sra. E.R.G., treballadora d’aquest Ajuntament, per instància amb Registre d’Entrada número
6198/2018, 28 de maig, va sol·licitar la compatibilitat de la seva funció d’auxiliar administrativa a la
recepció de Can Quintana-Museu de la Mediterrània, amb la realització de tasques de coordinadora
d’activitats de lleure a l’empresa Cestuca, Casa de Colònies de Ca n’Oliver de Pontós, mitjançant un
contracte fix discontinu per hores.
2.- La Sra. R. ocupa la plaça d’auxiliar d’administració general, en règim de laboral temporal, amb un
contracte de relleu del 50% de la jornada, en relació amb la persona rellevada, i una dedicació de 18
hores 45 minuts setmanals. Actualment, no té reconeguda la compatibilitat de cap altra activitat,
pública o privada.
3.- Vist l’informe núm. 2098/2018 del director del Museu de la Mediterrània, el Sr. G.C.G., de data 10
de juliol, el qual consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
I. D’acord amb els articles 1 c) i 1.2 d), de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya, respectivament, el personal al
servei de les Corporacions Locals haurà de compatibilitzar un segon lloc de treball, càrrec o activitat
en el sector públic i només podrà fer-ho en els supòsits previstos legalment.
II. En qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball serà incompatible amb qualsevol càrrec,
professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus
deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
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III. Pel que fa a l’activitat de coordinadora cal tenir en compte que, a excepció de les activitats
particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per sí mateixos els directament
interessats, el personal al servei de l’Administració Pública no podrà exercir, per sí o per substitució,
activitats privades, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars,
que es relacionin directament amb les que desenvolupa en el departament, organisme o entitat on
està destinada. En qualsevol cas, el personal al servei de l’Administració Pública, tampoc podrà
exercir ni intervenir en les activitats enumerades en l’article 12.1 de l’esmentada Llei 53/1984.
V. Pel que fa a la jornada laboral, la Sra. E.R.G. té una jornada a temps parcial de 18 hores i 45
minuts setmanals. Cal recordar que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat
privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. En qualsevol
cas, no es podran autoritzar les activitats que requereixin la presència efectiva de l’interessat durant
un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball.
VI. L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública
requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat.
VII. Pel que fa a les retribucions, cal recordar la limitació de l’article 16.4 de l’esmentada Llei pel que
fa a la percepció de complements específics, o concepte equiparable, en el sentit que no poden
superar el 30 per 100 de la retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguin origen en l’antiguitat.
El complement específic que percep tampoc conté cap import en concepte d’incompatibilitat de la
plaça.
VIII.- Tot i complir-se les condicions anteriors, no és possible el reconeixement de la compatibilitat si
es donés alguna de les situacions d’incompatibilitat contemplades en el Capítol IV de l’esmentada
Llei, en concret:
a) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a
què estigui adscrit el personal.
b) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència
física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local.
c) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els assumptes en
què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó
del lloc públic.
IX. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per adoptar acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat. No obstant, per acord de 25 de juliol de 2016, el Ple ha delegat aquesta competència
en la Junta de Govern i és, per tant, aquest darrer òrgan el competent per resoldre.
X. Caldrà inscriure en el Registre de personal corresponent la resolució de reconeixement de
compatibilitat per a l’exercici d’activitat privada així com publicar-la, d’acord amb la normativa de
transparència i protecció de dades.
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NORMATIVA APLICABLE
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, articles 2.1 c), 3.1, 6 i 7.1.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals, aprovat per pel que fa als supòsits de compatibilitat.
Llei 19/2013, de transparència i bon govern estatal
Llei 19/2014, de transparència i bon govern catalana
Normativa de protecció de dades
Sentències del Tribunal Constitucional 172/1996, de 31 d’octubre; i 73/1997, d’11 d’abril, pel que fa la
interpretació dels articles 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, i 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
CONCLUSIONS I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
La Sra. E.R.G., auxiliar d’administració general en règim de laboral temporal, amb un contracte de
relleu, al lloc de treball de recepció de Can Quintana-Museu de la Mediterrània, pot obtenir el
reconeixement de compatibilitat per a exercir l’activitat privada consistent en la realització de tasques
de coordinadora d’activitats de lleure a l’empresa Cestuca, Casa de Colònies de Ca n’Oliver, amb les
següents condicions:
a) La jornada que pot dedicar a l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de
l'Administració incrementada en un 50% ni coincidir amb la jornada laboral a l’Ajuntament.
b) No podrà intervenir professionalment en aquells assumptes que es relacionin directament amb les
seves funcions com auxiliar d’administració general o hi hagi intervingut per raó seva.
c) No podrà intervenir en aquells assumptes que hagi conegut per raó de la seva feina a
l’Ajuntament durant els dos anys anteriors a la declaració de compatibilitat.
En qualsevol cas, la modificació de les condicions en què s’exerceix l’activitat privada comporta haver
de sol·licitar novament la declaració de compatibilitat.”

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
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1r. Reconèixer a la Sra. E.R.G., auxiliar d’administració general en règim de laboral
temporal, amb un contracte de relleu, al lloc de treball de recepció de Can Quintana-Museu
de la Mediterrània, pot obtenir el reconeixement de compatibilitat per a exercir l’activitat
privada consistent en la realització de tasques de coordinadora d’activitats de lleure a
l’empresa Cestuca, Casa de Colònies de Ca n’Oliver, amb les següents condicions:


La jornada que pot dedicar a l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de
l'Administració incrementada en un 50% ni coincidir amb la jornada laboral a
l’Ajuntament.



No podrà intervenir professionalment en aquells assumptes que es relacionin
directament amb les seves funcions com auxiliar d’administració general o hi hagi
intervingut per raó seva.



No podrà intervenir en aquells assumptes que hagi conegut per raó de la seva feina
a l’Ajuntament durant els dos anys anteriors a la declaració de compatibilitat.

En qualsevol cas, la modificació de les condicions en què s’exerceix l’activitat privada
comporta haver de sol·licitar novament la declaració de compatibilitat.”

2n. Notificar aquest acord a la interessada i a Can Quintana –Museu de la Mediterrènia.

3. APROVAR LA COMPATIBILITAT DE LA SRA. G.L.S. PER A L’EXERCICI D’UNA
ACTIVITAT PRIVADA. EXP. D110.1-2/18 (SECRETARIA).
Vist que, el 21 de juny de 2018, per instància amb Registre d’Entrada núm. 7329, la Sra.
G.L.S., funcionària d’aquest Ajuntament, va sol·licitar compatibilitzar la seva funció de
tècnica d’administració general de l’Ajuntament amb l’activitat d’assessorament jurídic
general, relacionat també amb la docència, elaboració de documents i activitats lletrades.
Vist l’informe del secretari núm. 2074/2018 de data 9 de juliol, el qual es transcriu a
continuació:
“Assumpte: Reconeixement de compatibilitat per a segona activitat de la Sra. G.L.S..
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ANTECEDENTS DE FET
1.- La Sra. G.L.S., funcionària d’aquest Ajuntament, mitjançant instància amb Registre d’entrada núm.
7329, de 21 de juny de 2018, va sol·licitar compatibilitzar la seva funció de tècnica d’administració
general de l’Ajuntament amb l’activitat d’assessorament jurídic general, relacionat també amb la
docència, elaboració de documents i activitats lletrades.
2.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de novembre de 2016, es va reconèixer a la
Sra. G.L.S., la compatibilitat per a l’exercici de la segona activat en el sector públic com a àrbitra de
Consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Segons acredita documentalment, ja no
desenvolupa aquesta activitat donat que l’encàrrec ha finalitzat.
FONAMENTS DE DRET
I. D’acord amb els articles 1 c) i 1.2 d), de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya, respectivament, el personal al
servei de les Corporacions Locals haurà de compatibilitzar un segon lloc de treball, càrrec o activitat
en el sector públic i només podrà fer-ho en els supòsits previstos legalment.
II. En qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball serà incompatible amb qualsevol càrrec,
professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus
deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
III. Pel que fa a l’activitat d’assessorament jurídic, inclosa la docència o formació, elaboració de
documents i activitats lletrades, cal tenir en compte que, a excepció de les activitats particulars que,
en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per sí mateixos els directament interessats, el
personal al servei de l’Administració Pública no podrà exercir, per sí o per substitució, activitats
privades, incloses les de caràcter professional com la descrita, siguin per compte propi o sota la
dependència o al servei d’entitats o particulars, que es relacionin directament amb les que
desenvolupa en el departament, organisme o entitat on està destinada. En qualsevol cas, el personal
al servei de l’Administració Pública, tampoc podrà exercir ni intervenir en les activitats enumerades en
l’article 12.1 de l’esmentada Llei 53/1984.
IV.- Pel que fa a l’activitat de docència, segons l’abast i les característiques d’aquesta activitat podria
tractar-se, fins i tot, d’una de les activitats exceptuades del règim d’incompatibilitats de la Llei 53/1984,
i no concórrer causa o motiu que justifiqui la seva denegació sempre i quan s’exerceixi tenint en
compte les limitacions establertes per la normativa.
V. Pel que fa a la jornada laboral, la Sra. G.L.S. té una jornada ordinària de 37,5 hores setmanals.
Per tant, cal recordar que la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot
superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. En qualsevol cas, no es
podran autoritzar les activitats que requereixin la presència efectiva de l’interessat durant un horari
igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball.
VI. L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública
requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat.
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VII. Pel que fa a les retribucions, cal recordar la limitació de l’article 16.4 de l’esmentada Llei pel que
fa a la percepció de complements específics, o concepte equiparable, en el sentit que no poden
superar el 30 per 100 de la retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguin origen en l’antiguitat.
VIII.- Tot i complir-se les condicions anteriors, no és possible el reconeixement de la compatibilitat si
es donés alguna de les situacions d’incompatibilitat contemplades en el Capítol IV de l’esmentada Llei
53/1984.
IX. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per adoptar acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat. No obstant, per acord de 25 de juliol de 2016, el Ple ha delegat aquesta competència
en la Junta de Govern i és, per tant, aquest darrer òrgan el competent per resoldre.
X. Caldrà inscriure en el Registre de personal corresponent la resolució de reconeixement de
compatibilitat per a l’exercici d’activitat privada així com publicar-la, d’acord amb la normativa de
transparència i protecció de dades.
NORMATIVA APLICABLE
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, articles 2.1 c), 3.1, 6 i 7.1.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals, aprovat per pel que fa als supòsits de compatibilitat.
Llei 19/2013, de transparència i bon govern estatal
Llei 19/2014, de transparència i bon govern catalana
Normativa de protecció de dades
Sentències del Tribunal Constitucional 172/1996, de 31 d’octubre; i 73/1997, d’11 d’abril, pel que fa la
interpretació dels articles 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, i 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Conclusió
Primera. La Sra. G.L.S., funcionària d’aquest Ajuntament amb la funció de tècnica d’administració
general de la Corporació, pot obtenir el reconeixement de la compatibilitat per a exercir una segona
activitat en el sector privat d’assessorament jurídic general, com ara docència, elaboració de
documents i activitats lletrades, amb les següents condicions:
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L’activitat exercida no podrà, en tot cas, comprendre les activitats següents:

a) L'exercici d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota
la dependència o al servei d'entitats o particulars, o en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos darrers anys o hagi de intervenir per raó del lloc públic. S'inclouen en especial
en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s'estigui obligat a
atendre en l'exercici del lloc públic.
b) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades, sempre
que l'activitat de les mateixes estigui directament relacionada amb les que gestioni el Departament,
organisme o entitat en què presta serveis el personal afectat.
c) L'exercici, per si o per persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o societats
concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores
de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica
d'aquelles.
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les empreses o societats a què es refereix el
paràgraf anterior.


La dedicació no podrà suposar una modificació de la jornada i horari dels dos llocs de treball i
la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. En qualsevol cas, no es podran
autoritzar les activitats que requereixin la seva presència efectiva durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball.

En tot cas, qualsevol modificació de les condicions en què s’exerceix l’activitat en el sector públic
haurà de ser comunicada i subjecte a una nova declaració de compatibilitat, si s’escau.
Segona. Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de novembre de 2016,
de reconeixement a la Sra. G.L.S. de la compatibilitat per a exercici de la segona activat en el sector
públic com a àrbitra de Consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Exp. D110.1-2/16.

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Reconèixer a la Sra. G.L.S., funcionària d’aquest Ajuntament amb la funció de tècnica
d’administració general de la Corporació, pot obtenir el reconeixement de la compatibilitat
per a exercir una segona activitat en el sector privat d’assessorament jurídic general, com
ara docència, elaboració de documents i activitats lletrades, amb les següents condicions:


L’activitat exercida no podrà, en tot cas, comprendre les activitats següents:
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a) L'exercici d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte
propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, o en els assumptes en què
estigui intervenint, hagi intervingut en els dos darrers anys o hagi de intervenir per raó del
lloc públic. S'inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s'estigui obligat a atendre en l'exercici del lloc públic.
b) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades,
sempre que l'activitat de les mateixes estigui directament relacionada amb les que gestioni el
Departament, organisme o entitat en què presta serveis el personal afectat.

c) L'exercici, per si o per persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o
societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o
administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que
sigui la configuració jurídica d'aquelles.
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les empreses o societats a què es
refereix el paràgraf anterior.


La dedicació no podrà suposar una modificació de la jornada i horari dels dos llocs
de treball i la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no
pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. En
qualsevol cas, no es podran autoritzar les activitats que requereixin la seva presència
efectiva durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària
de treball.

En tot cas, qualsevol modificació de les condicions en què s’exerceix l’activitat en el sector
públic haurà de ser comunicada i subjecte a una nova declaració de compatibilitat, si
s’escau.
2n. Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de novembre de
2016, de reconeixement a la Sra. G.L.S. de la compatibilitat per a l’exercici de la segona
activat en el sector públic com a àrbitra de Consum de la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya. Exp. D110.1-2/16.
3r. Notificar aquest acord a la interessada i a l’Àrea de Secretaria.
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4. RATIFICAR LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB LA
UNIVERSITAT DE GIRONA, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
DE LA SRA. L.M.P. EXP. E112.1-30/18 (MEDI AMBIENT).
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Universitat de Girona col·laboren en
l’execució del Projecte LIFE PLETERA.
Vist l’interès acadèmic per part del Departament de Geografia i el Departaments Turisme de
la Universitat de Girona per l’execució i seguiment de l’acció D6 de Seguiment d’impactes
socio-econòmics, des de l’inici del projecte.
Vist que la Universitat de Girona ha presentat una sol·licitud de pràctiques no remunerades
de l’estudiant de Màster de Turisme Cultural de la Universitat de Girona, Sra. Laia Molinas
Pascual.

Vist l’interès d’ambdues parts per dur a terme les pràctiques realitzant enquestes als
visitants de la Pletera per a posteriorment extreure una mostra de les dades.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en data 5 de juliol va signar el conveni de
cooperació educativa que consta d’1 una manifestació i de 10 acords, per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes amb la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, de
l’estudiant Sra. L.M.P., amb DNI núm. 41600790T, des del 2 de juliol de 2018 fins al 9 de
setembre de 2018, amb horari flexible, per un total de 50 hores,
Vist l'informe de la coordinadora del Projecte Life Pletera núm. 1870/2018, de data 21 de
juny.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Ratificar la signatura del conveni de cooperació educativa entre la Facultat de Turisme de
la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, que consta d’1 una
manifestació i de 10 acords, l’objecte del qual és la col·laboració en la formació de
l’estudiant Sra. L.M.P., amb DNI núm. XXXXXXXXX, des del 2 de juliol de 2018 fins al 9 de
setembre de 2018, amb horari flexible, per un total de 50 hores.
2n. Notificar-ho als interessats.
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5. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA AMB L’INSTITUT DE LA
BISBAL D’EMPORDÀ, PER A LA REALITZACIÓ PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES DE LA
SRA. M.J.C. EXP. D105.1-1/18 (TURISME).
Vist que l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí rep anualment estudiants
en pràctiques durant l’època estival, per reforçar l’atenció al visitant a les oficines de turisme
del municipi.
Vist que l’Institut de La Bisbal d’Empordà ha presentat una sol·licitud de pràctiques no
remunerades de l’estudiant de batxillerat d’humanitats/socials, Sra. Marina Juncà Cabello.
Vist el conveni de de col·laboració entre l’Institut de La Bisbal d’Empordà i l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí, per col·laborar en la formació de l’estudiant Sra. M.J.C., per realitzar
les pràctiques externes extracurriculars a l’Àrea municipal de Turisme, des del 25 de juny
fins al 12 de juliol de 2018.
Vist l’informe núm. 1870/2018 de la cap de l’Àrea de Turisme, de data 14 de juny de 2018.
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 el conveni de col·laboració educativa entre l’Institut de La Bisbal d’Empordà i
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, l’objecte del qual és col.laborar en la formació de
l’estudiant Sra. M.J.C., que realitzarà les pràctiques externes extracurriculars a l’Àrea de
Turisme.
2n. Deixar constància que l’alumna M.J.C., haurà de realitzar pràctiques durant el període
comprès entre el 25 de juny de 2018 fins al 12 d juliol de 2018, en horari de dilluns a
divendres de 9:00 a les 14:30 h.
3r. Notificar aquest acord als interessats.
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6. 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 PROJECTE OPA, EN EL
MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT
DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. EXP. E112.1-36/18
(EDUCACIÓ).
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 11 d’agost de 2016, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de d’Ensenyament de la
Generalitat i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per al projecte OPA en el marc de les
mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO de l’Institut Montgrí.
Vist que aquest conveni ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2016-2017 i 20172018.
Vist que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,
valoren positivament el funcionament d’aquest projecte a la diversitat a l’hora de donar
suport als alumnes des del tercer curs d’educació secundària obligatòria que presenten
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del
currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, ha manifestat el seu interès en donar
continuïtat a les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Cultura núm. 1947/2018, de data 26 de juny 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 l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en matèria d’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del projecte
OPA, que es du a terme en el centre Institut Montgrí, d’acord amb les condicions que s’hi
estipulen, que consten de l’exposició i set clàusules.
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4t. Constatar que aquest conveni serà vigent durant els cursos escolars 2018-2019 i
2019-2020.
5è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre acte necessari per a
l’execució d’aquest acord.
6è. Notificar aquest acord als interessats.

7. APROVAR LA TERCERA 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
DEL CURS 2017-2018. EXP. E112.1-44/17 (EDUCACIÓ).
Vist 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.
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 la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018, va
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 al Pla Educatiu
d’Entorn del curs 2017-2018.
Vist que el desenvolupament del Projecte del pla educatiu d’entorn genera unes despeses,
que cal atendre.
Vist que el conveni preveu que els recursos econòmics que es destinaran al projecte es
concretaran mitjançant una addenda al conveni.
Vist que l’objecte del conveni és concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu de l’entorn,
per al curs acadèmic 2018-2019.
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Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’Educació núm. 32/2018, de data 7 de juliol.
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.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar tercera 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.
2n. Deixar constància que el Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la
quantitat total de 3.000,00 euros distribuïts de la següent manera:
-

2017: 35 % de la quantitat total: 1.050,00 €
2018: 65% de la quantitat total: 1.950,00 €

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. La quantitat corresponent al 2019 es farà
efectiva a càrrec de la posició pressupostària pertinent de l’any 2019.
3r. Posar de manifest que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí farà una aportació mínima de
900,00 euros previstos a la partida del pressupost del 2018 de l’Àrea d’Educació.
4t. Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, amb efectes des de
l’inici del curs escolar 2018-2019, i fins al 31 de desembre de 2019.
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.
6è. Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a
l’Àrea de Serveis Econòmics.
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8. APROVAR
EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA I L’ASSOCIACIÓ AMICS PROTECTORS DELS ANIMALS (APDA). EXP.
N108.1-3/18 (MEDI AMBIENT).
Vist que el dia 6 d'abril van finalitzar les obres del centre municipal d'acollida d'animals
perduts o abandonats al municipi de Torroella de Montgrí.
Vist que la finalitat d’aquest centre municipal d’acollida és mantenir els animals domèstics
abandonats o perduts que siguin recollits en el municipi, amb condicions sanitàries i
d’alimentació adequades, fins que puguin ser recuperats o adoptats.
Vist que cal regular la gestió d’aquest centre, d’acord amb la normativa aplicable.
Vist que des de l’any 2004 l’Associació Amics Protectors dels Animals (APDA) ha col·laborat
en les tasques de manteniment i acollida dels animals perduts o abandonats del municipi,
mitjançant convenis de col·laboració.
Vist que l’APDA és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius la sensibilització a
la població respecte als animals, el rescat d’animals abandonats, amb símptomes de
maltractament o sense les mínimes condicions per viure com cal, la promoció de les
adopcions de gossos i gats, el trobar cases d’acollida temporals i la cura i atenció dels
animals.
Vist que l’objecte del conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí i l’APDA, per a mantenir els animals domèstics abandonats o perduts que siguin
recollits en el municipi, amb condicions sanitàries, de salut i d’alimentació adequades, fins
que puguin ser recuperats o adoptats.
Vist l’informe núm. 1161/2018 de la tècnica de Medi Ambient, de data 3 de juliol.
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.
Per tot això 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 i
l’Associació Amics Protectors dels Animals de Torroella de Montgrí (APDA), que consta de 4
manifestacions i 26 pactes.
2n. Deixar constància que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí realitzarà una aportació
anual de 2.500,00 euros a l’Associació Amics Protectors dels Animals de Torroella de
Montgrí-l’Estartit, amb CIF. Núm. G17542861.
3r. El conveni tindrà una validesa anual. Transcorregut aquest termini podrà prorrogar-se per
acord exprés de les dues part.
4t. 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.
5è. Notificar aquest acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

9. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER
FINANÇAR LES DESPESES DE LA FIRA INTERNACIONAL DE MÀGIA (FIMAG) 2018.
EXP. G150.1-2/18 (PROMOCIÓ ECONÒMICA).
Vist que la Diputació disposa d’una línia de finançament exclosa de concurrència pública,
d’acord amb l’ art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per Decret d’Alcaldia núm. 1158, de data 9
de maig de 2018, va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència pública, pel finançament de la Fira Internacional de Màgia (FIMAG)
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de data 29 de maig de 2018, s’atorga
a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció per un import de 12.000 euros, pel
finançament de la Fira Internacional de Màgia.
Vist l’informe núm. 1917/2018, de data 22 de juny, de la tècnica de l’Àrea de Promoció
Econòmica.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, unanimitat, el següent acord:
1r. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, per un import de 12.000
euros, per al finançament de la Fira Internacional de Màgia.
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2n. Acceptar les condicions i la normativa que regeixen l’atorgament d’aquesta subvenció.
3r. Manifestar que aquest Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
4t. Comprometre’s formalment a aplicar la subvenció únicament a l’activitat a la qual va
destinada.
5è. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

10. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER
FINANÇAR LES DESPESES DE LA FIRA DE SANT ANDREU 2018. EXP. G150.1-23/18
(PROMOCIÓ ECONÒMICA).
Vist que la Diputació disposa d’una línia de finançament exclosa de concurrència pública,
d’acord amb l’ art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per Decret d’Alcaldia núm. 1286, de data 28
de maig de 2018, va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència pública, per tal de finançar les despeses per a l’organització de la Fira Sant
Andreu 2018.
Vist que per decret de vicepresident de la Diputació de Girona, de data 27 de juny de 2018,
s’atorga a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció per un import de 16.000
euros, pel finançament de la organització de la 625a Fira de Sant Andreu, que tindrà lloc els
dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2018.
Vist l’informe núm. 2064/2018, de data 5 de juliol, de la tècnica de l’Àrea de Promoció
Econòmica.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, unanimitat, el següent acord:
1r. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, pel finançament de la
organització de la 625a Fira de Sant Andreu, que tindrà lloc els dies 30 de novembre, 1 i 2
de desembre de 2018.
2n. Acceptar les condicions i la normativa que regeixen l’atorgament d’aquesta subvenció.
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3r. Manifestar que aquest Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
4t. Comprometre’s formalment a aplicar la subvenció únicament a l’activitat a la qual va
destinada.
5è. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

11. ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.

12. PRECS I PREGUNTES.

No se’n formulen.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 8:30 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.

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

