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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 - 25/09/2018

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde - 17/09/2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: ordinària
Data: 30 d’agost de 2018
Horari: de les 8.40 h fins a les 9.00 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. 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).
Excusa la seva absència el Sr. Marc Calvet i Martí.
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. 19/2018, de 16 d’agost (se n’adjunta còpia).
2. Aprovar la primera addenda del model de 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
(Projecte Singular) Exp. E112.1-36/18 (Educació).
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3. Aprovar l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, l’Institut Montgrí i
diferents empreses del municipi, per a la realització d’activitats d’aplicació
pràctica relaciones amb el projecte d’atenció a la diversitat amb el nom “Una
Oportunitat per Acreditar” (OPA). Exp. E112.1-36/18 (Educació).
4. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la
Parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí, regulador de la cessió d’ús de
les dependències del local parroquial a l’Ajuntament. Exp. E112.1-42/18
(Educació).
5. Assumptes urgents.
6. Precs i preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 19/2018, DE 16 D’AGOST
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. 19/2018, de 16 d’agost, es considera
aprovada per majoria absoluta (vot favorable de tots/es els/les regidors/res presents).

2. APROVAR LA PRIMERA ADDENDA DEL MODEL DE 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 (PROJECTE SINGULAR)
EXP. E112.1-36/18 (EDUCACIÓ)
El secretari informa que aquest assumpte es retira de l’ordre del dia pel fet que aquesta
addenda ja es va aprovar en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 12 de
juliol de 2018 i perquè per una confusió de la coordinadora de l’Àrea d’Educació es va tornar
a incloure a l’ordre del dia.
La Junta es dóna per assabentada.

3. APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ, L’INSTITUT MONTGRÍ I DIFERENTS EMPRESES DEL
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MUNICIPI, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ PRÀCTICA
RELACIONES AMB EL PROJECTE D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AMB EL NOM “UNA
OPORTUNITAT PER ACREDITAR” (OPA). 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,
vigent per als cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018.
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2018, va
aprovar la primera addenda del conveni de referència per prorrogar-lo per als cursos
2018-2019 i 2019 i 2020.
Vist que l’objectiu principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 3r i 4t d’ESO
que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació, perill d’absentisme acadèmic,
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades per a la seva integració
escolar, social i laboral.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’ofereix a donar suport a l’Institut Montgrí
col·laborant amb el Projecte Singular i es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les
instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica.
Vistes les diferents empreses col·laboradores, interessades en el desenvolupament del
projecte Pla Singular:











Fonda Mitjà.
Arrosseria l’Escalada.
Centre de Jardineria Euroverd SL.
Construccions Montgrí-Medes SC.
Escola Portitxol.
Lampisteria Eugeni Ramírez Casado.
Futbol Club Medes-l’Estartit.
Estètica Iris.
Fusteria Joan Vinyes Bou CD.
Dependència municipal a determinar.

Vist l’informe núm. 2378 de la coordinadora de l’Àrea d’Educació, de data 2 d’agost de 2018.
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Ateses les determinacions de la Disposició addicional cinquena i dels articles 108 a 112 de
la Llei 26/2010, de 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. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i diferents empreses del
municipi per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte Pla
Singular de l’Institut Montgrí, d’acord amb les condicions que s’hi estipulen.
2n. Aprovar la relació de les diferents empreses col·laboradores interessades en el
desenvolupament del projecte Pla Singular:











Fonda Mitjà.
Arrosseria l’Escalada.
Centre de Jardineria Euroverd SL.
Construccions Montgrí-Medes SC.
Escola Portitxol.
Lampisteria Eugeni Ramírez Casado.
Futbol Club Medes-l’Estartit.
Estètica Iris.
Fusteria Joan Vinyes Bou CD.
Dependència municipal a determinar.

3r. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre acte necessari per a
l’execució d’aquest acord.
4t. Notificar aquest acord als interessats.

4. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ I LA PARRÒQUIA DE SANT GENÍS DE TORROELLA DE
MONTGRÍ, REGULADOR DE LA CESSIÓ D’ÚS DE LES DEPENDÈNCIES DEL LOCAL
PARROQUIAL A L’AJUNTAMENT. EXP. E112.1-42/18 (EDUCACIÓ)
El secretari assenyala que s’ha incorporat a l’expedient l’informe núm. 16/2016, de data 8
d’agost, emès en relació amb el mateix conveni de l’any 2016, atès que no ha variat i les
conclusions són les mateixes. A més es ratifica en la Instrucció de Secretaria 1/2018, de
data 22 de gener, sobre el règim jurídic dels convenis de col·laboració. Exp.B108.1-2/2017.
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Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí estableix amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya un conveni per a la realització d’activitats educatives
específiques com a recurs extern i complementari de les activitats pròpies del centre docent,
per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat en edat d’ensenyament
obligatori, amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar en els
centres que imparteixen educació secundària obligatòria.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en col·laboració amb els centres d’educació
secundària del municipi, contracta una empresa externa per prestar els serveis d’atenció
educativa complementària mitjançant activitats i tallers específics adaptats a les necessitats
d’aquests alumnes i que es desenvolupen en espais i instal·lacions fora del centre escolar.
Vist que la Parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí cedeix les instal·lacions
parroquials per promoure i organitzar activitats relacionades amb la cultura, serveis socials,
la salut, la educació, i iniciatives cíviques en general.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Parròquia de
Sant Genís de Torroella de Montgrí, regulador de la cessió d’ús de les dependències del
local parroquial a l’Ajuntament.
Vist l’informe núm. 2524 de la coordinadora de l’Àrea d’Educació, de data 23 d’agost de
2018.
Vist que hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a les despeses que comporta
el conveni, amb càrrec de la partida pressupostària 18.51.32.601.4800.
Ateses les determinacions de la Disposició addicional cinquena i dels articles 108 a 112 de
la Llei 26/2010, de 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 l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la
Parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí, regulador de la cessió d’ús de les
dependències del local parroquial a l’Ajuntament, el qual consta de 5 manifestacions i 7
clàusules.
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2n. Deixar constància que el conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i
fins al 30 de juny de 2019, corresponent al curs escolar 2018-2019.
3r. Posar de manifest que el mes de desembre de 2018, l’Ajuntament compensarà a la
Parròquia de Sant Genís amb la quantitat de 1.000 €, amb càrrec de la partida
pressupostària 18.51.32.601.4800.
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 a la Parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí i a Serveis
Econòmics.

5. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

6. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

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

