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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 - 20/08/2018

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde - 17/08/2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: ordinària
Data: 26 de juliol de 2018
Horari: de les 9:00 h fins les 9:30 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.13/2018, de 7 de juliol (se n’adjunta còpia).
2. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Assemblea
Local de Creu Roja Espanyola, per l’atorgament d’una subvenció per a l’any
2018. Exp. E112.1-28/18 (Acció Social)

Pàgina 1 de 11

C.S.V.: RBBZCXT41VDE9EB7

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-14/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/18
de
Govern

3. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a l’acord marc per a
l’adhesió d’Ajuntaments amb demanda forta i acreditada i l’homologació
d’entitats socials amb interès en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i
retracte mitjançant una línia de préstecs bonificats de l’Agència Catalana de
l’Habitatge de Catalunya. Exp. E112.1-34/18 (Urbanisme)
4. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, Càrites Diocesana
de Girona i Càrites Agrupació de Parròquies Baix Ter, per a la realització del
programa de Noves Estratègies d’Inserció Local. Exp. E112.1-38/18 (Acció
Social)
5. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Càritas
Diocesana de Girona, pel projecte Centre Distribució d’Aliments de Torroella de
Montgrí. Exp. E112.1-39/18 (Acció Social)
6. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a la
realització d’activitats complementàries específiques de l’Educació Secundària
Obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques
derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització
compartida. Exp. E112.1-40/2018 (Educació)
7. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració educativa amb l’Institut de La
Bisbal d’Empordà, per a la realització de pràctiques acadèmiques de la Sra.
M.J.C. Exp. D105.1-1/18 (Turisme)
8. Assumptes urgents.
9. Precs i preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 13/2018, DE 7 DE JULIOL
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. 13/2018, de 7 de juliol de 2018, es
considera aprovada per unanimitat.
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2. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I
L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA, PER L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2018. EXP. E112.1-28/18 (ACCIÓ SOCIAL)
Vist l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a
Torroella de Montgrí tenen la voluntat de posar en comú polítiques de benestar i de cohesió
social per millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables del municipi.
Vist la Creu Roja és una entitat sense afany de lucre que, entre els seus objectius,
contempla el desenvolupament de projectes per atendre i prevenir situacions de risc social.
Vist que la Creu Roja és una entitat que treballa principalment amb voluntariat, prèviament
format i preparat per al desenvolupament dels projectes que realitzen.
Vist que, en data 5 de juliol de 2018, per Registre d’Entrada núm. 7931, la Creu Roja ha
presentat instància, en la qual sol·licita una subvenció econòmica pel desenvolupament dels
seus programes d’intervenció social.
Vist que Creu Roja ha justificat correctament les despeses derivades de la realització
d’aquest projecte corresponent a l’any 2017 i han presentat tota la documentació que es
requereix a la sol·licitud de subvenció.
Vist que l’objecte de la subvenció és canalitzar a favor de Creu Roja (entitat beneficiària) una
subvenció econòmica per a la realització i projectes adreçats a col·lectius del municipi que
es troben en situació de vulnerabilitat i famílies amb risc d’exclusió social.
Vist l'informe de la tècnica d’Acció Social núm. 2227/2018, de data 25 de juliol.
Vist l’informe desfavorable de Secretaria núm. 2250/2018, de data 24 de juliol, el qual consta
dins l’expedient.
Un cop vist que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost per fer front a les
despeses que comporta la signatura del 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 l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:

Pàgina 3 de 11

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-14/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/18
de
Govern

1r. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i L’Assemblea Local de
Creu Roja de Torroella de Montgrí, regulador de l’atorgament d’una subvenció per a l’any
2018, d’acord amb les condicions que s’hi estipulen, que consten de 6 antecedents i 9
pactes.
2n. Fer constar que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí atorgarà una subvenció de
3.500,00 euros Creu Roja, amb CIF Q2866001G, per finançar l’execució de l’activitat
subvencionada, a càrrec de la partida pressupostària 18 41 23100 48000.
3r. Fer avinent que el termini per realitzar l’activitat subvencionada per part de Creu Roja
finalitzarà el 31 de desembre de 2017.
4t. Deixar de manifest que el termini per presentar la corresponent justificació de la
subvenció conclourà el 31 de gener de 2019. La no justificació comportarà la impossibilitat
legal d’atorgar una subvenció posterior.
5è. Constatar que el conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins al 31
de desembre de 2018.
6è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre acte necessari per a
l’execució d’aquest acord.
7è. Notificar aquest acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

3. APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ A
L’ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ D’AJUNTAMENTS AMB DEMANDA FORTA I
ACREDITADA I L’HOMOLOGACIÓ D’ENTITATS SOCIALS AMB INTERÈS EN
L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES PROVINENTS DEL TANTEIG I RETRACTE
MITJANÇANT UNA LÍNIA DE PRÉSTECS BONIFICATS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA. EXP. E112.1-34/18 (URBANISME)
Vist que, en data 14 de juny de 2018, per Registre d’Entrada núm. 6992, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya ha tramés una notificació amb la proposta d’adhesió a l’Acord marc
per l’adhesió d’ajuntaments i entitat socials amb interès en l’adquisició d’habitatges
provinents de tanteig i retracte mitjançant una línia de préstecs bonificats.
Vist l'informe de la tècnica d’Urbanisme núm.2087, de data 10 de juliol de 2018.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí està interessat en l’adhesió a aquest acord
marc.
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Vist que l’objecte d’aquest Acord marc és oferir als ajuntaments, promotors públics i entitats
socials, la possibilitat d’adherir-se al procediment d’accés a una línia de préstecs bonificats
per adquirir habitatges amb finalitats socials i en règim de propietat temporal, per mitja de
l’exercici dels drets de tanteig i retracte que preveu el Decret llei 1/2005, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària.
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, per unanimitat, adopta el següent acord:
1r. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a l’Acord marc per a l’adhesió
d’ajuntaments amb demanada forta i acreditada i l’homologació d’entitats socials amb interès
en l’adquisició d’habitatges provinents de tanteig i retracte mitjançant una línia de préstecs
bonificats de l’Agència Catalana de l’Habitatge de Catalunya, d’acord amb les condicions
que s’hi estipulen, que consten de 7 antecedents, 10 acords i 3 annexos.
2n. Facultar l’alcalde per a la signatura de i de qualsevol altre acte necessari per a l’execució
d’aquest acord.
3r. Notificar aquest acord als interessats.

4. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ,
CÀRITES DIOCESANA DE GIRONA I CÀRITES AGRUPACIÓ DE PARRÒQUIES BAIX
TER, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE NOVES ESTRATÈGIES
D’INSERCIÓ LOCAL. EXP. E112.1-38/18 (ACCIÓ SOCIAL)

Vist que Càritas és una institució sense afany de lucre, amb presència consolidada al
municipi, que té per missió acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i
exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés de
promoció i desenvolupament personal integral, analitzant i incidint a les causes de la
pobresa i treballant per la justícia social.
Vist que Càritas desenvolupa actuacions d’acció social al municipi de Torroella de Montgrí
mitjançant Càritas Agrupació de Parròquies Baix Ter, integrada a Càritas Diocesana de
Girona.
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Atès que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Càritas tenen la voluntat de posar en comú
polítiques de benestar i de cohesió social per millorar les condicions de vida de les persones
més vulnerables del municipi.
Atès que ambdues institucions coincideixen en la necessitat d’impulsar accions dirigides a la
inserció laboral de joves i que, d’acord amb aquest esperit comú de consensuar polítiques
integrals de cohesió social, decideixen donar continuïtat al Programa d’Orientació / Projecte
Noves Estratègies d'Inserció (NEI).
Atès que l’objecte de la proposta d’aquest conveni és atorgar a favor de Càritas una
subvenció de 7.600 €.
Vist l’informe núm. 2190/2018 de la cap de l’Àrea d’Acció Social, de data 23 de juliol.
Vist l’informe desfavorable de Secretaria núm. 2251/2018, de data 24 de juliol, el qual consta
dins l’expedient.
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a les despeses que
comporta el conveni amb càrrec de la partida pressupostària 18.41.24100.48003.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, Càritas Diocesana de Girona, amb CIF R1700016G, i Càritas Agrupació de
Parròquies Baix Ter, per al desenvolupament del programa de Noves Estratègies d’Inserció
(NEI), d’acord amb les condicions que s’hi estipulen, i que consta de cinc antecedents i nou
pactes.
3r. Deixar constància que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí farà efectiva una aportació
de 7.600 €.
4t. Fer avinent que abans de la signatura d’aquest conveni Càritas Diocesana de Girona
haurà de presentar la preceptiva sol·licitud de subvenció per a l’any 2017, i tota la
documentació exigida en el punt 30.4 de les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions, sempre i quan no l’hagi aportat prèviament.
5è. Manifestar que el conveni s’inicia el dia de la seva signatura i finalitza el dia 31 de
desembre de 2018.
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6è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol document necessari per a
l’execució d’aquest acord.
7è. Notificar aquest acord a Càritas Agrupació de Parròquies Baix Ter, Càritas Diocesana de
Girona i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

5. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I
CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA, PEL PROJECTE CENTRE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS DE TORROELLA DE MONTGRÍ. EXP. E112.1-39/18 (ACCIÓ SOCIAL)
Vist que Càritas és una institució sense afany de lucre, amb presència consolidada al
municipi, que té per missió acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i
exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés de
promoció i desenvolupament personal integral, analitzant i incidint a les causes de la
pobresa i treballant per la justícia social.
Vist que, en data 8 de març de 2018, per Registre d’Entrada núm. 3.024, Càritas Diocesana
de Girona ha presentat instància, en la qual sol·licita una subvenció econòmica pel
desenvolupament Centre de Distribució d’Aliments per a l’any 2018.
Vist que Càritas Diocesana ha justificat correctament les despeses derivades de la
realització d’aquest projecte corresponent a l’any 2017 i ha presentat tota la documentació
requerida a la sol.licitud de subvenció.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí vol donar suport i continuïtat al Centre de
Distribució d’Aliments.
Vist que l’objecte de la subvenció és canalitzar a favor de Càritas Diocesana (entitat
beneficiària) una subvenció econòmica per a la col·laboració en el projecte del Centre de
Distribució d’Aliments.
Vist l'informe de la tècnica d’Acció Social núm. 2189, de data 23 de juliol de 2018.
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.
Un cop vist que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost per fer front a les
despeses que comporta la signatura del conveni amb càrrec a la partida 18 41 23101 4800.
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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, per unanimitat, adopta el següent acord:
1r. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Càritas Diocesana de
Girona, regulador de l’atorgament d’una subvenció per a l’any 2018, d’acord amb les
condicions que s’hi estipulen, que consten de 4 antecedents i 9 pactes.
2n. Fer constar que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí atorgarà 26.000 euros a Càritas
Diocesana de Girona Creu Roja, amb CIF R1700016G, per finançar l’execució de l’activitat
subvencionada, a càrrec de la partida pressupostària 18 41 23100 48000, distribuïts de la
manera següent:
-

20.000 euros en concepte d’aliments i altres productes de la cistella bàsica
6.000 euros en concepte de subministrament i manteniment.

3r. Constatar que el conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2018.
4t. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni 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.

6. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA
DE
MONTGRÍ
PER
A
LA
REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES ESPECÍFIQUES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA,
ADREÇADES A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES
DERIVADES DE LA INADAPTACIÓ AL MEDI ESCOLAR, EN UNITATS
D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC), PER AL CURS 2018-2019. EXP. E112.140/2018 (EDUCACIÓ)
Vist que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació, preveu programes de
diversificació curricular orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
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Vist que l’existència de les Unitats d’Escolarització Compartida permeten que aquells
alumnes que tenen problemes d’adaptació curricular, desajustaments greus de conducta o
altres trets d’inadaptació social puguin disposar d’un recurs basat en la integració i l’atenció
individualitzada que els permeti, a través d’un treball ajustat a cada jove, la millora de les
seves relacions amb el medi escolar i social.
Vist que l’objecte del conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a
prestar serveis d’atenció educativa complementària en Unitats d’Escolarització Compartida,
a l’alumnat d’educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i
conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de
marginació, durant el curs 2018-2019.
Vist l’informe núm. 2218 de la coordinadora de l’Àrea d’Educació, de data 20 de juliol 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 de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a la realització
d’activitats complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi
escolar, en unitats d’escolarització compartida, d’acord amb les condicions que s’hi
estipulen, que consten de cinc manifestacions i onze clàusules.
2n. Fer constar que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí assumeix la prestació del servei
per mitjà de la gestió de 10 places d’horari parcial, de les qual 6 suposaran una aportació
econòmica per part de Departament d’Ensenyament i 4 places seran assumides en la seva
totalitat per la corporació local, d’acord amb les derivacions efectuades pel Departament
d’Ensenyament, en funció de les necessitats detectades.
3r. Posar de manifest que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
aportarà per alumne i mes la quantitat màxima de 400,00 euros,
La tipologia de places d’atenció a aquest alumnat serà:
Places d’horari parcial: atenció en, com a mínim, 2/3 de l’horari establert amb
caràcter general a les instruccions d’inici de curs per a l’alumnat d’ESO.
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Els alumnes derivats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
s’incorporaran o es donaran de baixa els dies 1 i 15 de cada mes.
4t. Deixar constància que l’import màxim que aportarà el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al període setembre-desembre de 2018 serà de 8.400,00
euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/226002800/4240/0000 del centre gestor
EN07 del pressupost per al 2018. Per al període gener-juny 2019 la quantitat màxima a
aportar serà de 14.400,00 euros, que aniran a càrrec de la posició pressupostària equivalent
del pressupost 2018.
5è. Fer avinent que el conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i amb
efectes des del 15 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019, sense possibilitat de
pròrroga.
6è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol document necessari per a
l’execució d’aquest acord.
7è. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a
l’Àrea de Serveis Econòmics.

7. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA AMB
L’INSTITUT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES DE LA SRA. M.J.C. EXP. D105.1-1/18 (TURISME)
Vist que la Junta de Govern Local, en data 12 de juliol de 2018, va aprovar el conveni de
col·laboració educativa entre l’Institut de La Bisbal d’Empordà i l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí,
Vist que l’objecte d’aquest conveni és la col·laboració en la formació de l’estudiant Sra.
Marina Juncà Cabello, per realitzar pràctiques externes extracurriculars a l’Àrea de Turisme.
Vist que l’alumna M.J.C.J. ha de realitzar pràctiques durant el període comprès entre el 25
de juny fins al 12 de juliol de 2018, en horari de dilluns a divendres de 9:00 a les 14:30 h.
Vist que l’Institut de La Bisbal d’Empordà ha fet arribar a l’Oficina de Turisme una pròrroga
del conveni, pel període del 13 de juliol fins al 31 de juliol de 2018.
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: A116.2-14/2018
Àrea:
Secretaria
Acta
Junta2018/18
de
Govern

Vist l’informe núm. 2101/2018 de la cap de l’Àrea de Turisme, de data 20 de juliol.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:
1r. Aprovar la pròrroga del 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, pel període del 13 al 31 de juliol de 2018, en horari de dilluns a divendres
de 9 h a 14:30 hores.
2n. Facultar l’alcalde per a la signatura de i de qualsevol altre acte necessari per a l’execució
d’aquest acord.
3r. Notificar aquest acord als interessats.

8. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

9. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 9:30 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

