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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: ordinària
Data: 17 de maig de 2018
Horari: de les 7:30 hores fins les 7:45 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

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. Sílvia Serra i Alabau, secretària accidental
Sr. Jordi Estragó i Castelló, interventor accidental
Per invitació de l’alcalde, també assisteixen les regidores Sra. Roser Font i Pi (UPM) i Sra.
Sandra Pibernat i Busquets (L’EST).
La Sra. Anna Maria Mercader i Sais excusa la seva assistència.

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en sessió ordinària i en primera convocatòria a l’hora i
data indicada a l’inici. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix
l’article 98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada no
pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:
1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 8/2018, de 26 d’abril (se n’adjunta còpia).
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i
l’Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí, per al desenvolupament de
les accions del programa de dinamització comercial l’any 2018. Exp. E112.116/2018 (Promoció Econòmica)
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ASSISTENTS
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3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la
Fundació Vila Casas, per a l’any 2018. Exp. E112.1-19/2018 (Can Quintana)
4. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2018. Exp. G150.1-3/2018 (Promoció
Econòmica)
5. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a projectes i
accions de promoció econòmica membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica. Exp. G150.1-9/2018 (Promoció Econòmica)

7. Assumptes urgents.
8. Precs i preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 8/2018, DE 26 D’ABRIL.

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

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. 8/2018, de 26 de d’abril de 2018, es
considera aprovada per absoluta (vot favorable de tots/es els/les regidors/res presents).

2. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE TORROELLA DE
MONTGRÍ, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DEL PROGRAMA DE
DINAMITZACIÓ COMERCIAL L’ANY 2018. EXP. E112.1-16/2018 (PROMOCIÓ
ECONÒMICA)
Atès que el nucli de Torroella de Montgrí es defineix com un dels àmbits de la vila amb més
possibilitats de desenvolupament comercial i amb una més gran i variada oferta comercial.
Vist que l’Ajuntament, a través del servei de Promoció Econòmica, té la voluntat de cooperar
i donar suport a les entitats, associacions, persones físiques o jurídiques que facin tasques
d’organització d’activitats, amb l’objectiu de potenciar el teixit comercial del nucli de Torroella
de Montgrí.
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6. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per tal de
desenvolupar el projecte de pavimentació del passeig de l’Església, nucli històric
de Torroella de Montgrí. Exp. G150.1-10/2018 (Promoció Econòmica)
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Vist que l’Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí realitza tasques de
dinamització comercial d’acord amb els seus estatus, i per tant es tracta d’una activitat
d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública que complementa
l’activitat d’aquest de l’Ajuntament en aquest àmbit.
Vist que la finalitat d’aquest conveni és canalitzar a favor de l’entitat beneficiària una
subvenció per finançar les despeses del Programa de dinamització del comerç urbà de
Torroella de Montgrí, així com establir la col·laboració, les condicions i compromisos que
assumeix la part beneficiària.
Vist l’informe núm. 1415/18 de la tècnica de Comerç, de data 9 de maig 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:

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

1r. Aprovar la proposta del conveni regulador de l’atorgament d’una subvenció de
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a l’Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí,
per al desenvolupament de les accions del Programa de dinamització del comerç urbà de
Torroella de Montgrí durant l’any 2018, d’acord amb les condicions que s’hi estipulen, el qual
consta de 4 antecedents i de tretze pactes.
2n. Fer constar que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí farà una aportació de 20.000 € a
favor de l’Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí, en concepte de col·laboració
econòmica per al desenvolupament del Pla de dinamització del comerç urbà de Torroella de
Montgrí durant l’any 2018, amb càrrec a la partida 18.43.43300.48800.
3r. Deixar constància que l’Ajuntament satisfarà el 80% de l’import de la subvenció en el
moment de la signatura del conveni, per tal que la part beneficiària pugui fer front a part dels
costos inicials de l’activitat; i l’altre 20% es satisfarà a partir de la presentació de la
justificació de la totalitat de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que disposa el pacte
vuitè.
4t. Fer avinent que la vigència del conveni s’inicia el dia de la seva signatura i finalitza el 31
de desembre de 2018.
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Vist l’informe núm. 1497/18, de data 16 de maig, de l’interventor accidental en el qual es
posa de manifest que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost de l’exercici
de 2018 per fer front a les despeses que comporta la signatura del conveni
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5è. L’Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí presentarà la corresponent petició
de subvenció a l’Ajuntament en les dates que s’estipulin per a la presentació de sol·licituds
de subvencions de concurrència pública de les entitats locals.
6è. Fer constar que el termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 31 de
desembre de 2018, i caldrà justificar les despeses abans del 31 de gener de 2019, d’acord
amb el que es determina al pacte 8è del conveni i només s’admetran justificants de
despeses corresponents a l’any 2018.
7è. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i de qualsevol altre acte necessari per a
la execució d’aquest acord.

3. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ I LA FUNDACIÓ VILA CASAS, PER A L’ANY 2018. EXP.
E112.1-19/2018 (CAN QUINTANA)
Es deixa sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia perquè s’ha de refer el conveni i dins
l’expedient manca documentació.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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4. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL PER A L’ANY 2018. EXP. G150.13/2018 (PROMOCIÓ ECONÒMICA)
Vist que la Diputació de Girona va publicar al BOP núm. 4, de data 5 de gener de 2018,
l’edicte d’aprovació inicial de les bases de les subvencions del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, per a l’any 2018.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en data 14 de març de 2018 , va sol·licitar a la
Diputació de Girona una subvenció de conformitat amb les bases aprovades i amb la
convocatòria, reguladora de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
per a l’any 2018.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va sol·licitar aquesta subvenció per tal de
finançar diferents projectes:
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8è. Notificar aquest acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics.
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Despeses culturals:


Despeses anuals en relació als projectes culturals municipals
- Import sol·licitat al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural: 33.103 €

Despeses corrents de caràcter obligatori:


Cost del consum energètic de caràcter obligatori
- Import total: 225.000 €
- Import sol·licitat al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural: 187.584 €



Despeses anual en relació amb la millora de l’accés a les noves tecnologies
- Import total: 14.000 €
- Import sol·licitat al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural: 5.226,32 €

Despeses camins:


Despeses anuals en relació amb els projectes de millora del camins
- Import total: 3.500 €
- Import sol·licitat al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural: 2.700 €

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 3 de
maig de 2018, va resoldre la convocatòria de subvenció i va acordar concedir a l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí l’import de 228.613,32 euros per finançar el següents projectes:

Cooperació municipal
Cooperació cultural
Cooperació camins
Cooperació noves tecnologies

SUBVENCIÓ
Enllumenat públic
Projectes culturals municipals
Projectes millora camins
Millora accés noves tecnologies
TOTAL

IMPORT (€)
187.584
33.103
2.700
5.226,32
228.613,32

Vist l’informe núm. 1404/2018 de la cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, de data 9 de
maig de 2018.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona dins del marc de la
convocatòria pel 2018 del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per un import de
228.613,32 euros, per tal de finançar els projectes esmentats anteriorment.
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Despeses per facilitar l’accés a les noves tecnologies:
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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 l’Àrea de Serveis Econòmics.

5. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A
PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MEMBRES DE LA XARXA DE
SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (XSLPE). EXP. G150.1-9/2018
(PROMOCIÓ ECONÒMICA)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Atès que la Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, va publicar en el BOP número 229, de 30 de novembre de 2017, l’edicte
d’aprovació de les bases reguladores de subvencions per a projectes i accions de promoció
econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica
municipals, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).
Atès que la Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, va publicar en el BOP número 1, de 2 de gener de 2018, l’edicte d’aprovació de
la convocatòria oberta de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica
adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica municipals,
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).
Atès que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per Decret d’Alcaldia núm. 316/2018, de 20
de febrer de 2018, va sol·licitar aquesta subvenció, per tal d’ajudar econòmicament a
desenvolupar projectes varis relacionats amb la millora formativa en l’àmbit ocupacional,
realitzant accions formatives que d’alguna manera donin resposta a les necessitats laborals
del municipi. Així com també accions de suport a la dinamització comercial.
Vista la Resolució del president de la Diputació de Girona, de data 5 d’abril de 2018, per la
qual s’atorga a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció de 4.000 euros, per
finançar projectes i accions de promoció econòmica.

Pàgina 6 de 8

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

6è. Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per a l’execució
d’aquest acord.
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Considerant l’informe núm. 1400/18, de data 8 de maig de 2018, de la tècnica de l’Àrea de
Promoció Econòmica.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, el següent acord:
1r. Acceptar la subvenció de 4.000 euros concedida per la Diputació de Girona, per finançar
projectes i accions de promoció econòmica adreçades a les entitats adherides a la a la
XSLPE, anualitat 2018.
2n. Acceptar les condicions i la normativa que regeixen l’atorgament d’aquesta subvenció.

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. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER TAL
DE DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG DE
L’ESGLÉSIA, NUCLI HISTÒRIC DE TORROELLA DE MONTGRÍ. EXP. G150.1-10/2018
(PROMOCIÓ ECONÒMICA)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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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. 363/18, de data 21
de febrer de 2018, va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència pública, pel finançament de les despeses ocasionades pel projecte de
pavimentació del passeig de l’Església, nucli històric de Torroella de Montgrí, el qual té un
cost de 193.587,90 euros (IVA inclòs)
Vist que el president de la Diputació per decret, de data 6 d’abril de 2018, s’atorga a
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció per un import de 40.653 euros, que
correspon al 21% del cost total del projecte de pavimentació del passeig de l’Església, nucli
històric de Torroella de Montgrí.
Vist l’informe núm. 1396/18, de data 8 de maig, de la tècnica de l’Àrea de Promoció
Econòmica.
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3r. Manifestar que aquest Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
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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 40.653
euros, per al finançament del cost de l’execució del projecte de pavimentació del passeig
de l’Església, nucli històric de Torroella de Montgrí.
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.

7. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

8. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

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

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 7:45 hores, i per a
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que signa el
senyor 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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5è. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i a l’Àrea de Serveis Econòmics.

