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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 - 31/08/2018

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde - 31/08/2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: ordinària
Data: 16 d’agost
Horari: de les 8:00 h fins les 8:20 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. Sílvia Comas i Batista, quarta tinenta d’alcalde (L’EST)
Sr. Marc Calvet i Martí, cinquè tinent d’alcalde (ERC-JUNTS)
Sr. Pere Serrano i Martín, secretari
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).
Excusa la seva absència la Sra. Sandra Bartomeus i Vicens
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 14/2018, de 26 de juliol de 2018 (se n’adjunta còpia).
2. Ratificar l’acord 43/2018, del Govern de la Generalitat de Catalunya referent a la
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. Exp.
E112-1-21/18 (Educació)
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3. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’empresa SOREA
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU, regulador d’una
activitat de patrocini de la Festa Major. Exp. E112.1-43/2018 (Secretaria)
4. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament per al
sosteniment del funcionament de l’escola municipal de música. Exp. G150.1-14/18
(Educació)
5. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal per a l’any 2018. Exp. G150.1-16/18 (Promoció
Econòmica)
6. Donar compte
del període mitjà de pagament a proveïdors del sector
administracions públiques de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, corresponent al
primer i segon trimestre de 2018. EXP. C105.3-10/18 (Serveis Econòmics)
7. Donar compte de de l’informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de lluita contra la morositat en les operacions comercial de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí, corresponent al primer i segon trimestre de 2018. Exp.
C105.13-11/18 (Serveis Econòmics)
8. Assumptes urgents
9. Precs i preguntes

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 14
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. 14, de 26 de juliol de 2018, es
considera aprovada per majoria absoluta (vot favorable de tots/es els/les regidors/res
presents).

2. RATIFICAR L’ACORD 43/2018, DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
REFERENT A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. EXP. E112-1-21/18 (EDUCACIÓ)
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Consorci de Normalització Lingüística
tenen un conveni signat per a la prestació del servei de l’Oficina de Català.
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Vist que per la necessitat d’adequació a la normativa bàsica que regular els consorcis i la
creixent complexitat i increment del volum de personal i dels serveis que presta, el Govern
de la Generalitat va aprovar per l’Acord 43/2018, la modificació dels Estatuts del Consorci
per a la Normalització Lingüística, publicada al DOGC núm. 7662, de 12 de juliol de 2018.
Vist l’article 25.1 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aquesta
modificació ha de ser ratificada pel ens consorciats.
Per tot això exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en
els temes en què va ser aprovada pel Govern de la Generalitat i publicada al DOGC núm.
7662, de 12 de juliol.
2n. Notificar-ho als interessats.

3. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I
L’EMPRESA SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU,
REGULADOR D’UNA ACTIVITAT DE PATROCINI DE LA FESTA MAJOR. EXP. E112.143/2018 (SECRETARIA)
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí organitza i celebra la Festa Major del municipi
del 18 al 28 d’agost, amb activitats molt diverses: espectacles infantils, balls, concerts,
teatre, cercaviles, correfoc, etc.
Vist que l'Ajuntament inicia cap any una campanya de col·laboracions i patrocinis per tal de
promoure i desenvolupar aquelles activitats d’interès general que poden revertir sobre el
mateix municipi, com és el cas de la Festa Major 2018, segons els termes que estableix la
Llei 49/2002, de desembre de Règim Fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels
incentius fiscals al mecenatge.
Vist l’informe núm. 2474, de data 10 d’agost de 2018, de la tècnica de Cultura i Festes.
Vist que el secretari es ratifica en la Instrucció de Secretaria 1/2018, de data 22 de gener de
2018, sobre el règim jurídic dels convenis de col·laboració. Exp.B108.1-2/2017.
Vist que l’objecte del conveni és la col·laboració en activitats d’interès general, a l’empara
del que preveu l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les
entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
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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 de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’empresa
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, d’acord amb les condicions
que s’hi estipulen, que consten de 3 manifestacions i clàusules.
2n. Posar de manifest que l’empresa SOREA, SAU amb CIF. A08146367, farà una aportació
econòmica de 1.000,00 euros mitjançant transferència bancària al compte núm. Esz42 2100
0038 41 0200482011 de l’entitat CAIXABANK, del qual n’és titular l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí, lliurant aquest últim l’oportuna carta de pagament a favor de SOREA SAU.
3r. Deixar constància que al tractar-se d’una col·laboració puntual, les parts acorden que la
vigència d’aquest conveni s’iniciï amb la signatura del mateix i s’exhaureixi amb la
finalització de la celebració dels actes de la Festa Major 2018.
4t. Facultar la regidora de Cultura i Festes per a la signatura 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.

4. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
EXP. G150.1-14/18 (EDUCACIÓ)
Vist que la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament va
convocar l’atorgament de subvencions directes a totes les corporacions locals titulars
d’escoles de música per al sosteniment del seu funcionament durant el curs 2016-2017.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de març de 2018, es va sol·licitar
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la subvenció per al
sosteniment del funcionament de l’escola municipal de música de Torroella de Montgrí,
corresponent al curs 2016-2017.
Vist que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per registre
d’entrada núm. 8825, de data 24 de juliol de 2018, va comunicar a l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí l’atorgament d’una subvenció per un import de 34.967,28 euros per al
sosteniment del funcionament de l’escola municipal de música Anselm Viola, pel curs
2016-2017.
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Vist que una de les condicions per rebre la subvenció és la seva acceptació per part de
l’òrgan competent de la corporació local.
Vist que el Ple, mitjançant acord adoptat en la sessió extraordinària d’organització i
funcionament de data 25 de juliol de 2016, ha delegat a la Junta de Govern aquesta
atribució.
Vist l’informe núm. 2368 de la coordinadora de l’Àrea d’Educació, de data 1 d’agost de 2018.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per un import total 34.967,28 euros, per al sosteniment del funcionament de
l’escola municipal de música Anselm Viola, pel curs 2016-2017.
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 l’Àrea de Serveis Econòmics.
6è. Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per a l’execució
d’aquest acord.

5. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A
L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL PER A L’ANY 2018. EXP.
G150.1-16/18 (PROMOCIÓ ECONÒMICA)
Vist que la Diputació de Girona va publicar al BOP núm. 21, de data 30 de gener de 2018,
l’edicte d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de les subvencions als
ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals i entitats sense ànim de lucre de la
demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal.
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Vist que, per Decret d’Alcaldia núm. 963/2018, de data 18 d’abril, i 417/17, de data 4 de
març de 2017, va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, en el marc de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats
públiques locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, publicada al BOP núm. 46, de 6 de març de
2018.
Vist que per resolució del vicepresident primer de la Diputació, de data 24 de juliol de 2018,
per la qual s’atorga a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció de 2.700,00
euros per a la realització de la Fira Empordà, Cuina i Salut.
Considerant l’informe núm. 2431/2018,
Promoció Econòmica.

de data 7 d’agost, de la tècnica de l’Àrea de

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Acceptar la subvenció de 2.700,00 euros concedida per la Diputació de Girona, per
renovar per a la realització de la Fira Empordà, Cuina i Salut.
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.

6. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL
SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE
MONTGRÍ, CORRESPONENT AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2018. EXP. C105.310/18 (SERVEIS ECONÒMICS)
El secretari dóna compte de l’informe de l’Àrea de Serveis Econòmics del període mig de
pagament de proveïdors del sector administracions públiques corresponent al primer i segon
trimestre de 2018, el qual es transcriu a continuació:
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“ANTECEDENTS
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de remissió
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació al portal de la transparència, així
com les condicions de retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions
pendents de pagament amb els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El PMP definit al Real Decret 1040/2017,
de 22 de desembre, pel qual es modifica el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard
en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte al PMP
de la Llei 3/2014, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials. El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en
l’article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,
s’inclou dins el sector administracions públiques l’Organisme Autònom de Can Quintana-Museu de la
Mediterrània.
Atès que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí no es troba en l’àmbit subjectiu definit en els articles
111 i 135 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), està obligat a
publicar en el seu portal web i remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una
periodicitat trimestral, la informació següent sobre el seu període mitjà de pagament a proveïdors:
Període mitjà de pagament global a proveïdors.
Període mitjà de pagament de cada entitat.
La ràtio d’operacions pagades de cada entitat.
La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat.
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors és el dia 30 del mes posterior a la finalització del trimestre.
En compliment d’aquests preceptes, la Intervenció Municipal ha determinat la informació relativa al
període mitjà de pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de la l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí i de l’Organisme Autònom de Can Quintana – Museu de la Mediterrània,
corresponent al 1r. i 2n. trimestres de l’exercici 2018

CONCLUSIONS
Per tot això, es proposa donar compte a la Junta de Govern Local (competent per delegació del Ple),
la informació següent respecte al període mitjà de pagament corresponent,
Primer trimestre de 2018:
Ràtio
Ajuntament de Torroella de Montgrí
OA Can Quintana Museu de la Mediterrània
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-0,59

Import (€)
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56.263,09
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Segon trimestre de 2018:
Ràtio
Ajuntament de Torroella de Montgrí
OA Can Quintana Museu de la Mediterrània

2,96
3,98

Import (€)
2.192.724,10
46.279,43

Quan les dades són un import negatiu, és representatiu d'una major celeritat, en terme mitjà en el
pagament per part de l'Entitat, en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per
donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es
troben en mitjana, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.”

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

7. DONAR COMPTE DE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIAL DE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ,
CORRESPONENT AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2018. EXP. C105.13-11/18
(SERVEIS ECONÒMICS)
El secretari dóna compte de l’informe de l’Àrea de Serveis Econòmics sobre el compliment
de la Llei 15/2019, de 5 juliol, corresponent al primer i segon trimestre de 2018, el qual es
transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els
operacions comercials, ha establert com a mecanisme de transparència en el compliment dels
terminis de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics. L’article quart d’aquesta llei, 4,
estableix que: “Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local,
aquest informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats Autònomes /.../ ”
Àmbit objectiu: L'article 3 de la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, estableix que el seu àmbit
d'aplicació són els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el disposat a la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la
Llei:
a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin consumidors.
b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de canvi i
els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments per entitats asseguradores.
c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es regiran
per l’establert en la seva legislació especial.
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Terminis de pagament: La Disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació
del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, modifica l'article 216, apartat quart, del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
que passa a tenir la redacció següent: “L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta
dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del
que estableix l’article 222.4,
i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini de trenta dies,
els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Perquè pertoqui l’inici del còmput de termini per a la meritació d’interessos, el contractista ha d’haver
complert l’obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent, dins del
termini i en la forma escaients, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les
mercaderies o la prestació del servei.”
No obstant això, l'article 33, apartat 1, punt 2, de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport
a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, estableix que:
".../...
2. Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de comprovació
mitjançant el qual s’ha de verificar la conformitat dels béns o els serveis amb el que disposa el
contracte, la seva durada no pot excedir els trenta dies naturals a comptar de la data de recepció dels
béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament és de trenta dies després
de la data en què té lloc l’acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o
sol·licitud de pagament s’hagi rebut amb anterioritat a l’acceptació o verificació.
.../..."
Informe sobre el compliment dels terminis: Com a mecanisme de transparència en matèria de
compliment de les obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3 i 4, de la Llei
15/2010 estableix que:
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel pagament
de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, l’esmentat
informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en
el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus
respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. …”
No obstant això, l’article 16.6 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, en la seva redacció donada per
l’Ordre HAP/2082/2014, estableix que:
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“L’informe trimestral, regulat a l’art. 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, por la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, en la que s’inclourà, al menys, d’acord amb la metodologia establerta pel càlcul del PMP
a proveïdors de les Administracions Públiques, el detall del període mitjà de pagament global a
proveïdors y del període mitjà de pagament mensual i acumulat a cada proveïdor, així com les
operacions pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la corporació local.”
CONCLUSIONS
En compliment d’aquests preceptes, la Intervenció Municipal ha determinat la informació relativa a
l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/20, de 5 de juliol, de lluita contra la MOROSITAT
en les operacions comercials de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i de l’Organisme Autònom de
Can Quintana-Museu de la Mediterrània, corresponent al primer i segon trimestre de l’exercici 2018.

Contingut de l’informe del primer trimestre de 2018:

Pagaments efectuats
Capítol II
Capítol VI
TOTAL
Factures pendents de pagament
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

Ajuntament de Torroella de Montgrí
Dins el període legal
Pagaments
Import
421
846.215,83
32
128.521,41
453
974.737,24
Dins el període legal
Pagaments
Import
141
303.814,46
17
52.838,39
158
356.652,85

Fora del període legal
Pagaments
Import
0
0
0

Fora del període legal
Pagaments
Import
9
9.339,46
0
0
9
9.339,46

Organisme Autònom de Can Quintana – Museu de la Mediterrània
Pagaments efectuats
Dins el període legal
Fora del període legal
Pagaments
Import
Pagaments
Import
Capítol II
41
28.104,44
0
0
Capítol VI
1
21.641,82
0
0
TOTAL
42
49.746,26
0
0
Factures pendents de pagament
Capítol II
Capítol VI
TOTAL
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Dins el període legal
Pagaments
Import
17
6.516,83
0
0
17
6.516,83

0
0
0

Fora del període legal
Pagaments
Import
0
0
0
0
0
0
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Contingut de l’informe del segon trimestre de 2018:

Pagaments efectuats
Capítol II
Capítol VI
TOTAL
Factures pendents de pagament
Capítol II
Capítol VI
TOTAL capítols II i VI

Ajuntament de Torroella de Montgrí
Dins el període legal
Pagaments
Import
681
1.429.281,77
91
518.782,25
772
1.948.064,02
Dins el període legal
Pagaments
Import
163
417.546,52
33
84.466,94
196
502.013,46

Fora del període legal
Pagaments
Import
73
88.684,59
17
93.253,70
90
181.938,29
Fora del període legal
Pagaments
Import
20
14.405,44
5
54.649,37
25
69.054,81

Organisme Autònom de Can Quintana – Museu de la Mediterrània
Pagaments efectuats
Dins el període legal
Fora del període legal
Pagaments
Import
Pagaments
Import
Capítol II
111
42.252,52
4
4.015,89
Capítol VI
0
0
0
0
TOTAL
111
42.252,52
4
4.015,89
Factures pendents de pagament
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

Dins el període legal
Pagaments
Import
25
8.096,57
0
0
25
8.096,57

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

8. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

9. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
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Fora del període legal
Pagaments
Import
0
0
0
0
0
0
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I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 8:20 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

