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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Signat Digitalment mitjançant la plataforma GIAL.

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 2/2017
Caràcter: ordinària
Data: 2 de febrer de 2017
Convocatòria: primera
Horari: de 20 a 21.10
Lloc: auditori de Can Quintana

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, cinquè tinent d’alcalde (ERC-Junts)
Sra. Anna Maria Mercader i Sais, regidora (ERC-Junts)
Sra. Roser Font i Pi, regidora (UPM)
Sra. Alexandra Pibernat i Busquets, regidora (L’EST)
Sr. Jordi Cordon i Pulido, regidor (CiU)
Sra. Núria Bosch i Gelmà, regidora (CiU)
Sr. Francesc Puig i Bagué, regidor (CiU)
Sr. Juan Ramon Aladid Llanas (CiU)
Sr. Robert Huertas Huertas (CUP-PA)
Sr. Carles Ventura i Sánchez, regidor (CUP-PA)
Sr. Gregori Sarquella i Subirós, regidor (COET)
Sra. Gemma Farreró i Pujades, regidora (COET)
Sr. Genís Dalmau i Burgués, president de l’EMD de l’Estartit
Sr. Jordi Estragó i Castelló, interventor accidental
Sr. Pere Serrano i Martín, secretari
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 pública, per tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 1/2017, de 12 de gener.
2. Aprovar la modificació de l’article 10 de l’Acord i del Conveni de Treball per al
personal funcionari i laboral, respectivament, de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Exp. D147.1-1/17 (Secretaria).
3. Nomenament de la Sra. Anna Maria Mercader i Sais, regidora delegada
d’Educació, Cultura i Organisme Autònom de Can Quintana-Museu de la
Mediterrània, com a representant de la corporació en diferents òrgans col·legiats.
Exp. A134.1-1/16 (Secretaria).
4. Aprovar inicialment la desafectació de la finca municipal situada a l’avinguda Lluís
Companys, núm. 51, de Torroella de Montgrí. Exp. F107.1-1/17 (Secretaria).
5. Aprovar la moció presentada pel grup municipal de la CUP-PA en defensa de la
llibertat d'expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar
fotos del rei. Exp. A120.1-22/16 (Secretaria).
6. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a la campanya “Casa
Nostra és Casa Vostra”, promoguda per l’Associació Catalana de Municipis, el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Federació de Municipis de
Catalunya. Exp. A112.1-1/17 (Acció Social).
7. Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el marc del recurs núm. 249/2013, interposat per l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí contra l’Administració de l’Estat. Exp. 836/13 (Secretaria).
8. Assumptes urgents.
B) Part de control
9. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
2747 al núm. 2830, corresponents al període comprès entre el 16 de desembre de
2016 i el 31 de desembre de 2016, i del núm. 1 al núm. 51, corresponents al
període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 15 de gener de 2017.
10. Precs i preguntes.
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A) PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 1/2017, DE 12 DE GENER
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcalde cedeix la paraula al secretari, que pregunta si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a l’acta de la sessió que s’ha distribuït amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l’acta de la sessió núm. 1/2017, de 12 de gener, s’aprova per unanimitat,
sense esmenes.

2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 10 DE L’ACORD I DEL CONVENI DE
TREBALL PER AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL, RESPECTIVAMENT, DE
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ. EXP. D147.1-1/17 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 26 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament
a continuació:
«Vist que en la reunió de la Mesa General de Negociació del dia 28 de novembre de 2016,
es va pactar l’ampliació de la pausa dins la jornada laboral diària de 25 a 30 minuts de
descans computable com a temps de treball efectiu, tal com els representants sindicals van
demanar mitjançant instància de data 20 d’octubre i registre d’entrada 6549.
Vist l’acord adoptat, en data 16 de gener de 2017, per la Mesa General de Negociació per a
matèries comunes al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i
l’Estartit sobre l’ampliació del temps de pausa dins la jornada laboral diària, el qual es
transcriu íntegrament a continuació:
“I.- Que el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí podrà gaudir
durant la jornada de treball d’una pausa per un període de 30 minuts, que computarà com a
treball efectiu.
II.- Aquesta interrupció de la jornada de treball no podrà afectar a la prestació dels serveis i
haurà d’efectuar-se entre les 9 i les 13 hores.
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III.- Aquest acord s’haurà d’elevar a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva”.
Vist que l’article 94 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que la jornada de treball dels funcionaris de l’Administració local serà en còmput
anual la mateixa que es fixi per als funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat aplicant-los
les mateixes normes sobre equivalència i reducció de jornada.
Vista la disposició addicional septuagèsima primera de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, la qual estableix que la jornada general
de treball del personal del Sector Públic, incloent en aquest el de l’Administració local, no
podrà ser inferior a 37,5 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual.
Vist l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, d’acord amb el qual, el personal
laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de per la legislació
laboral i per la resta de normes convencionalment aplicables, pels preceptes d’aquest
Estatut quan així ho disposin.
Vist, també, que l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que les
condicions contingudes en el seu capítol 5è referent a jornada, permisos i vacances, són
d’aplicació tant al personal funcionari com al personal laboral.
Atès que l’article 34.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, d’acord amb el qual si la durada de la
jornada diària continuada excedeix de sis hores haurà d’establir-se un període de descans
durant la mateixa de duració no inferior a quinze minuts, considerant-se aquest període de
descans com temps de treball efectiu quan així es disposi o s’estableixi per conveni
col·lectiu o contracte de treball.
Atès que l’article 3.3 de la Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d’Estat de
les Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de
treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes
públics, estableix la possibilitat de gaudir durant la jornada de treball d’una pausa per un
període de 30 minuts, que computarà com a treball efectiu.
Atesa la facultat que atorga l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic a cada
Administració Pública per a l’establiment de la jornada general i les especials de treball dels
seus funcionaris públics.
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Atès el requisit establert per l’article 38.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, d’acord amb el
qual, per a la validesa i eficàcia dels Acords presos en les Meses de Negociació és
necessària l’aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de l’administració concreta.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Ratificar l’acord adoptat, en data 16 de gener de 2017, per la Mesa de Negociació
Comuna per a matèries comunes al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí i l’Estartit sobre l’ampliació del temps de pausa dins la jornada laboral diària de
25 a 30 minuts que computarà com a treball efectiu. Aquesta interrupció de la jornada de
treball no podrà afectar a la prestació dels serveis i haurà d’efectuar-se entre les 9 i les 13
hores.
2n. Comunicar l’acord a la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa i al personal municipal
per al seu coneixement i efectes».
Intervencions
La Sra. Font comenta que és una petita modificació per tornar a la pausa que ja es feia
antigament i que s’ha demanat pels treballadors que s’apliqui abans que es negociï tot el
conveni.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

3. NOMENAMENT DE LA SRA. ANNA MARIA MERCADER I SAIS, REGIDORA
DELEGADA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ORGANISME AUTÒNOM DE CAN QUINTANAMUSEU DE LA MEDITERRÀNIA, COM A REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN
DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS. EXP. A134.1-1/16 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 26 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament
a continuació:
«Vist que, després de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí presentada pel Sr. Jordi Regincós i Isern (RE 7307/2016, de 21 de novembre),
regidor de l’equip de govern, cal nomenar el representant municipal en aquells òrgans
col·legiats on exercia aquesta representació.
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Atès que l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
determina que el Ple haurà de nomenar els representants de la Corporació en tota classe
d’òrgans col·legiats on hagi d’estar representada.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Designar la regidora Sra. Anna Maria Mercader i Sais, regidora delegada d’Educació,
Cultura i Organisme Autònom Can Quintana-Museu de la Mediterrània, com a representant
de la Corporació en els òrgans col·legiats dels següents organismes:






Consorci per a la Normalització Lingüística.
Consell de Participació de la llar d’infants municipal El Petit Montgrí.
Consell escolar del CEIP Guillem de Montgrí.
Consell de Participació de l’Institut Montgrí.
Xarxa de Poblacions que tenen obra d’Emília Xargay.

2n. Comunicar aquest acord als diversos organismes per al seu coneixement i als efectes
oportuns».
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

4. APROVAR INICIALMENT LA DESAFECTACIÓ DE LA FINCA MUNICIPAL SITUADA A
L’AVINGUDA LLUÍS COMPANYS, NÚM. 51, DE TORROELLA DE MONTGRÍ. EXP.
F107.1-1/17 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 26 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament
a continuació:
«Vist que l’Ajuntament té la intenció de cedir gratuïtament una part de la finca municipal
situada a l’avinguda Lluís Companys, 51, de Torroella de Montgrí, a una entitat sense ànim
de lucre.
Vist que, efectuada consulta a l’inventari de béns municipals, es constata que es tracta d’una
finca de domini públic afectada a un servei públic (antiga policia), la qual sembla que
actualment no es destina de forma efectiva a cap servei o ús públic.
Atès que s’ha demanat informe als SSTT municipals per verificar la no afectació a ús o
servei públic.
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Vist que, de forma prèvia a tramitar el procediment de cessió, cal desafectar el bé del servei
públic i qualificar-lo com a patrimonial si finalment es constata la seva no afectació.
Vist que el 20 de gener de 2017 es va sol·licitar nota simple acreditativa de la inscripció de
l’esmentat bé en el Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà i que el 22 de gener de
2017, es va emetre certificat de Secretaria sobre l'anotació del bé en l'Inventari de Béns
d'aquest Ajuntament.
Vist l’informe de Secretaria núm. 73/2017 sobre la legislació aplicable i el procediment
administratiu a seguir.
Atès l’article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de
béns de les entitats locals, i els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar inicialment la desafectació de la finca situada a l’avinguda Lluís Companys, 51,
de Torroella de Montgrí, propietat d'aquest Ajuntament, i canviar la seva qualificació de bé
de domini públic a bé patrimonial.
2n. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de
la corporació i a la pàgina web municipal durant el termini de vint dies, perquè durant aquest
període es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents».
Intervencions
Sr. Ventura: sí, l’enunciat ens sembla una mesura necessària, però es tracta de fer net i no
podem oblidar que el local que se cedeix antigament s’havia promès a una altra entitat,
segurament sense concurs públic. Aquesta entitat ha fet reformes al local i ha suposat una
despesa i seria de justícia retornar-la-hi.
Per altra banda, caldria arreglar tot l’immoble per destinar-lo a ús de les entitats.
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Sr. Cordon: aprovem la desafectació de la finca. El nostre vot serà favorable, però ens
agradaria saber els motius i els usos que es vol donar a la finca. Em sorprèn la intervenció
del regidor de la CUP, que o bé sap més coses o bé les confon, ja que caldria explicar els
motius de la seva intervenció perquè ens ha posat en dubte.
Sr. Rufí: avui només desafectem la finca i no es pot donar o cedir una finca si la mateixa no
està desafectada. Avui no es cedeix cap finca.
Sr. Huertas: nosaltres ni estem a l’equip de govern ni tenim informació privilegiada. Això es
va dir a la comissió informativa.
Sr. Cordon: quan s’hagi de cedir, es farà un concurs públic o es farà de forma directa?
Sr. Rufí: l’ús serà el que determinin els Serveis Tècnics, però ara només es fa la
desafectació.
Sra. Font: el projecte es va explicar a les informatives, i la casa del carrer Hospital que
utilitza Creu Roja, es vol per a habitatge social. Per tant, així es podrà disposar d’un
habitatge.
Aquesta entitat ens demana que per poder marxar necessiten una alternativa de magatzem
per deixar-hi material. I, per tant, es busca un local propietat de l’Ajuntament per utilitzar-lo
com a magatzem, i hem decidit que sigui aquest espai.
Sra. Bartomeus: quant a la rehabilitació de l’edifici, en aquest cas hi ha un peritatge per
arranjar-ne una part.
Sr. Cordon: tindran el nostre suport en relació amb la finca del carrer Hospital, però no
voldria barrejar els conceptes, ja que si ho volen fer bé, no trobem correcte que s’adjudiqui
sense un procés en què participin altres entitats.
Sr. Sarquella: què farà l’Ajuntament amb la despesa que ha tingut el club?
Sr. Rufi: no ens consta aquesta despesa, però ho mirarem i arribarem a acords, si cal.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

5. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA EN
DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I SOLIDARITAT AMB LES
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INDEPENDENTISTES ENCAUSADES PER CREMAR FOTOS DEL REI. EXP. A120.122/16 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 26 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament
a continuació:
«El passat 11 de setembre, en finalitzar la manifestació tradicional de l’esquerra
independentista, els Mossos d’Esquadra van identificar cinc persones per cremar fotos del
rei espanyol, Felip VI. Agents de paisà adscrits a la Divisió Central d’Informació i a la Unitat
Central d’Informació en Ordre Públic (UCIOP) dels Mossos d’Esquadra van monitoritzar tots
els actes de la jornada i la manifestació que va sortir de la plaça Urquinaona a quarts de sis
de la tarda i que va acabar el seu recorregut a la plaça Comercial del Born, on es van fer els
parlaments i van fer arribar els atestats sobre la manifestació de l’esquerra independentista,
els parlaments al Born i l’activitat de la manifestació a la xarxa a la Fiscalia de l’Audiència
Nacional espanyola. La investigació va concloure amb un informe on s’incorpora les imatges
i la identitat de cinc dels manifestants i que es va fer arribar el 20 d’octubre al Jutjat Central
d’Instrucció 4 de l’Audiència Nacional espanyola. Malgrat que van ser centenars les
persones que van efectuar l’acció simbòlica de cremar fotografies del rei, només cinc d’elles,
entre les quals diversos càrrecs de la CUP, van ser identificats. Per tot això, la fiscal de
l’Audiència Nacional espanyola Rosana Lledó -en un escrit datat a 4 de novembre- va
demanar al Jutjat que cités els cinc identificats pels Mossos com a investigats per un
presumpte delicte d’injúries a la Corona (art. 490.3 i 491 del Codi Penal).
Entenent que la monarquia borbònica restituïda pel franquisme i legitimada per la
Constitució espanyola no és només una institució anacrònica i poc democràtica, sinó també
un símbol de l’opressió nacional que pateixen els Països Catalans. La crema de fotografies
del rei, doncs, és un acte simbòlic de rebuig a aquesta institució i a l’estat que representa.
És un acte de protesta que s’emmarca en la legítima llibertat d’expressió i que només en un
estat amb una democràcia de molt baixa intensitat pot ser considerat un delicte.
L’actuació dels Mossos d’Esquadra, identificant i obrint investigació contra les cinc
independentistes, ha tingut com a conseqüència que hagin estat detingudes i entregades a
les autoritats espanyoles per declarar a l’Audiència Nacional, d’on van sortir en llibertat amb
càrrecs, acusades d’injúries a la Corona. Una vegada més es constata la repressió de l’Estat
espanyol contra l’independentisme combatiu.
En un context polític com en el que ens trobem, on hi ha un mandat popular i parlamentari
per dur a terme un referèndum d’autodeterminació durant el proper any, la conselleria
d’Interior ha de ser capaç de garantir que l’actuació de la policia catalana obeeixi la voluntat
del poble català.
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Atès que l’exercici de la llibertat d’expressió és un dret fonamental que hauria de ser garantit
en qualsevol estat democràtic i que el delicte d’injúries al rei, del qual s’acusa a les cinc
independentistes, xoca frontalment amb aquest dret.
Atès que la crema de fotografies és un acte simbòlic de rebuig a una institució com és la
monarquia, hereditària, antidemocràtica i que no representa el conjunt del poble català.
Atès que els Mossos d’Esquadra van actuar d’ofici.
El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1r. Considerar que la crema de fotografies del rei és un acte de protesta simbòlic que
s’emmarca en el dret fonamental de la llibertat d’expressió i, per tant, entendre que no hauria
de ser considerat un delicte.
2n. Expressar la solidaritat amb les cinc independentistes acusades per l’Audiència
Nacional.
3r. Declarar que aquest plenari, responent a la voluntat majoritària expressada repetides
vegades pel poble que representa, només reconeix l’autoritat de les institucions que
representa el poble de Catalunya.
4t. Expressar la voluntat d’aquest ple que els mossos d’esquadra obeeixin al mandat del
poble de Catalunya.
5è. Traslladar aquests acords a les persones encausades i a la Conselleria d’Interior».
Intervencions
Sr. Huertas: pel contingut de la moció, queda clar que és important donar suport a les
encausades. Aquí tenim un mur amb una frase que recorda que durant el Pacte de l’Estatut
un sector de l’esquerra lluitava per la independència.
Aquesta moció es va deixar sobre la taula per tal que es pogués esmenar i arribar a un
consens. Es va fer una redacció conciliadora en aquest sentit. Per això ara es presenta amb
aquesta redacció, en què, per exemple, no es demana la dimissió del conseller d’Interior.
Sra. Bosch: nosaltres estem a favor de la llibertat d’expressió i creiem que el delicte
d’injúries a la Corona és impropi d’una democràcia moderna, però, al mateix temps, hauríem
de reflexionar si accions com aquestes són la millor manera per eixamplar la majoria a favor
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del referèndum. Considerem que no es la millor via i que, amb simbolismes com aquests, no
transmetem el caràcter pacífic i cívic de la reclamació catalana. Per tant, ens abstindrem.
Valorem positivament que la primera moció es deixés i es reconsiderés.
Sr. Rufí: nosaltres votarem a favor per la lectura en positiu de la CUP de la moció i perquè el
moment històric requereix accions decidides i de consens.
Votació: la proposta s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el resultat següent:
Vots a favor:
- ERC-Junts (Sr. Josep M. Rufí, Sra. Sandra Bartomeus, Sr. Marc Calvet i Sra. Anna
M. Mercader).
- UPM (Sr. Jordi Colomí, Sr. Josep Martinoy i Sra. Roser Font).
- CUP-PA (Sr. Robert Huertas i Sr. Carles Ventura).
Abstencions:
- CIU (Sr. Jordi Cordon, Sra. Núria Bosch, Sr. Francesc Puig i Sr. Juan Ramon
Aladid).
- L’EST (Sra. Sílvia Comas i Sra. Sandra Pibernat).
- COET (Sr. Gregori Sarquella i Sra. Gemma Farreró).
6. APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ A LA
CAMPANYA “CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA”, PROMOGUDA PER L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS, EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. EXP. A112.11/17 (ACCIÓ SOCIAL)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura i Serveis a les Persones de 26 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
«Vist que el dia 1 d’octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar per unanimitat la moció
d’acollida a població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
Vist que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, tant l’any 2015 com el 2016, ha participat
activament en els projectes gestionats des del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament dirigit a població refugiada víctimes dels conflictes armats de la
Mediterrània.
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Vist que la majoria de governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió Europea
han incomplert els acords signats sobre refugi asil.
Vist que les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la Campanya Casa
Nostra és Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu
compromès actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional.
Vist l’informe núm. 70/2017, de l’Àrea d’Acció Social.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Declarar l’Ajuntament de Torroella de Montgrí adherit a la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra.
2n. Convocar la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la
campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.
3r. Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la FMC i a
l’ACM, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del
municipi».
Intervencions
Sra. Font: no cal explicar massa, però tothom sap què està passant al Mediterrani i és una
moció en la línia del que està fent Torroella. És una plataforma ciutadana que ara ens eleva
aquesta moció per ser aprovada col·lectivament, destinada a la gent que necessita protecció
internacional.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

7. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL MARC DEL RECURS NÚM. 249/2013, INTERPOSAT
PER L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE
L’ESTAT. EXP. 836/13 (SECRETARIA)
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 824/2016, de 15 de novembre, dictada per la
Secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el marc del recurs contenciós administratiu núm. 249/2013, interposat per
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí contra el Servei de Costes a Girona, en la qual
s’acorda:
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“1º. Estimar el presente recurso y, en consecuencia, declarar no ajustadas a Derecho y
anular las resoluciones impugnadas del Servicio de Costas en Girona de 4 de abril de 2013
y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 15 de julio del mismo año.
2º. Imponer a la demandada el pago de las costas causadas, con el límite de la cantidad de
1.000 euros”.
L’objecte d’aquest recurs contenciós administratiu el constituïa la Resolució de data 15 de
juliol de 2013 de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar per la qual es va
resoldre desestimar el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
contra la Resolució del Servei Provincial de Costes a Girona de data 4 d’abril de 2013, per la
qual es va imposar a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí una sanció de 2.764,60 euros en
concepte de responsable solidari d’una infracció greu de l’article 91.2.g) de la Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de costes, consistent en la utilització del domini públic marítimo-terrestre per
a un ús no permès per la llei.
La sentència estima el recurs contenciós administratiu pel fet que considera que
l’Administració de l’Estat no tenia competència per sancionar els fets, sinó que corresponia a
l’Administració de la Generalitat, a la qual se li havia traspassat la competència per instruir i
resoldre els procediments sancionadors dels usos sense autorització realitzats al domini
públic.
Contra aquesta sentència només es pot interposar, en el seu cas, recurs de cassació,
conforme a allò previst als articles 86 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El Ple es dóna per assabentat.

8. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

B) PART DE CONTROL
9. DONAR DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
DELEGADES DEL NÚM. 2747 AL NÚM. 2830, CORRESPONENTS AL PERÍODE
COMPRÈS ENTRE EL 16 DE DESEMBRE DE 2016 I EL 31 DE DESEMBRE DE 2016, I
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DEL NÚM. 1 AL NÚM. 51, CORRESPONENTS AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE
GENER DE 2017 I EL 15 DE GENER DE 2017
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), el Sr. alcalde exposa als membres del Ple que han tingut a la seva
disposició les resolucions que ha adoptat i les resolucions dictades per les regidories
delegades del núm. 2747 al núm. 2830, corresponents al període comprès entre el 16 de
desembre de 2016 i el 31 de desembre de 2016, i del núm. 1 al núm. 51, corresponents al
període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 15 de gener de 2017, per tal que els
regidors coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i
fiscalització dels òrgans de govern previstos en l’article 22.2.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
En relació amb aquestes tasques de control i fiscalització del govern municipal, es deixa
constància que els portaveus dels diversos grups del consistori que no formen part del
govern municipal han anat rebent les actes de les Juntes de Govern Local, motiu pel qual no
es relacionen els acords adoptats en aquesta part de control del Plenari.

10. PRECS I PREGUNTES
Sra. Farreró: com està la zona esportiva?
Sr. Sarquella: demanem informe sobre les obres de la biblioteca, amb cost i mètode
d’elecció si hi ha hagut més empreses i propostes presentades.
Sr. Ventura: hem vist a la reunió de la Taula d’Habitatge que encara hi ha una situació greu
en el municipi. Esperem que les entitats bancàries cedeixin habitatges mentre l’Ajuntament
compleix amb les mateixes. Això no és just i proposem que es bloquegin o es cancel·lin els
comptes amb les entitats bancàries que no col·laborin amb el municipi. Aquesta seria una
mesura valenta i excepcional i d’acord amb la moció que es va aprovar per l’Ajuntament.
Sr. Cordon: què ha passat amb la xurreria del GP? Creiem que és un procediment massa
radical.
Com està el Pla d’inversions i quan començaran les obres de la zona esportiva?
I com van les negociacions amb Costes pel tema de les obres dels espigons? Hem pogut
llegir que a Calonge en faran uns de nous.
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Sr. Colomí: s’estan aprovant els projectes previstos de la zona esportiva i ara estem
negociant el conveni amb els propietaris de l’ASU-1 i ens veiem sovint per a la negociació.
Sobre el tema de la xurreria, penso que la pregunta te l’hauria de fer jo a tu, Jordi, ja que es
va demanar permís per a aquesta xurreria el 2012 i el gener del 2013 es va denegar i signar
per tu mateix, Jordi. L’estiu del 2013, la regidora responsable, basada en els informes
tècnics que tu mateix havies signat i comunicat, va acordar-ne la clausura. No sé per què no
es va arribar clausurar.
Aquest passat mes d’agost de 2016, uns dies desprès de prendre possessió com a nou
regidor del govern, vaig estar treballant en tots els expedients que vaig trobar oberts quan
vaig assumir la responsabilitat en el tema d’Activitats. Vaig parlar amb la pràctica totalitat
dels afectats.
Aquest expedient concret era molt clar amb uns informes tècnics molt contundents. En
aquest expedient vaig comprovar que hi havia decrets de denegació, de clausura, i sembla
que, fins i tot, s’havia produït una proposta de precintament l’estiu de 2013 que, sembla ser,
algú va retirar a l’últim moment.
Desprès d’escoltar tothom, es van mantenir els mateixos informes tècnics i es va acabar
tancant la xurreria. Això ha de ser així, ja que les raons per al tancament son tècniques. I la
política de l’Ajuntament no és permetre aquest tipus de negocis que no compleixen ni les
normatives urbanístiques ni les d’obertures.
I més quan tenim molt locals tancats tant a Torroella com a l’Estartit. I un comerç local que
pateix tot tipus de competència. La política del nou govern en aquest sentit és que qui vulgui
obrir un negoci al nostre municipi ho faci en les mateixes condicions que qualsevol dels
nostres comerciants que han realitzat un expedient d’activitats i que paguen religiosament
tots els seus impostos i taxes.
Sra. Bartomeus: la Taula d’Habitatge és molt productiva, i és cert que no s’estan complint
els convenis amb la Generalitat. Tampoc sabem la lletra petita dels convenis i està clar que
les solucions no arriben aquí. El tema de treure els diners dels bancs és un tema que cal
estudiar i discutir, i dir que tirem endavant les dues jornades formatives sobre les clàusules
sòl terra i l’altra xerrada per tractar sobre els pisos buits per a lloguer social, com s’està fent
ara.
Sra. Font: aquest tema, crec que em repetiré, però l’Ajuntament té la capacitat que té i una
llei ha de ser escrita i complerta i creiem que a la Llei d’habitatge li falten els reglaments per
fer-la efectiva. Torno a apel·lar a la ciutadania i dir que cal promoure que les persones amb
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pisos buits s’adhereixin a aquesta campanya que dóna tota la garantia a una família que
necessita l’habitatge.
Sra. Comas: ens vam trobar amb Costes i la idea era pel seguiment del passeig dels Griells,
per si es podria avançar. I es va demanar buscar una solució més definitiva del tema dels
espigons. Per tant, es va decidir que el millor és fer una reunió amb Madrid per demanar un
projecte i veure quina és la millor solució per evitar la desaparició de la sorra.
Sr. Rufi: pel Pla d’inversions, el que farem és explicar els projectes que hi ha sobre la taula
en aquests moments i en quin estat estan. Ho farem cap a final de mes.
El tema de la biblioteca, m’agrada aquesta pregunta. Li contesto, ja que entrar en una
biblioteca negada és dramàtic i no ho podem permetre. L’actuació que s’ha fet funciona i no
cal que li digui que s’ha seguit el procediment legal i que s’ha adjudicat a l’empresa que ha
fet millor preu.
Sr. Cordon: en contesta a la Sra. Comas, li puc dir que a Calonge faran aquesta inversió,
per tant, si Costes té inversió, caldria mirar d’avançar-nos i concretar la reunió amb Madrid.
Al Sr. Colomí, avui ens ha mentit, ja que ha dit en relació amb el conveni de l’ASU Mas Déu
que ja el tenia negociat, i això no ha avançat. En realitat, estem en el mateix punt que fa dos
o tres mesos. No hi ha conveni pendent d’aprovar. Tampoc valoraré les crítiques cap a la
meva persona sobre la gestió del conveni o preconveni amb els propietaris de l’ASU Mas
Déu. En qualsevol cas, recordar-li que és un discurs que fa mesos que està fent i que el
conveni dubto molt que es dugui a terme.
Sobre el tema de la xurreria, diu que es va fer un expedient al 2012 o 2013, i els tècnics fan
la feina, però, més enllà, les lleis estan per interpretar-les. A banda de l’expedient, cal diàleg
i les dues parts es poden asseure i parlar per trobar pau social.
Demanaria asseure’s amb la part del negoci abans de tancar. En termes futbolístics, ha
posat el llistó molt alt per fer un seguiment de les activitats econòmiques del municipi.
Intervindrà el
Sr. Puig perquè no totes les coses que ha dit són correctes.
Sr. Puig: puntualitzar que hi ha locals tancats i que estic d’acord que cal complir la llei per
evitar competències deslleials, però hi ha excepcions en tota regla i aquesta en seria una.
És una activitat que no funciona, ja que és cara i amb baixa demanda per tenir-la en un punt
fix, per això cal que es pugui desplaçar. I, per altre costat, tot i que la demanda és baixa, n’hi
ha. Molta gent es desplaçava al GP a buscar xurros els dies de mercat.
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Sr. Colomí: si era tant fàcil solucionar-ho, per què varen denegar la llicència vostès el 2013?
O per què no procuraven informes favorables dels tècnics per tal que l’activitat es pogués
legalitzar? L’expedient era de denegació i tancament i no es va tancar. Ens poden explicar
per què? Potser perquè van venir a parlar amb vostès? I això consideren que és igualtat per
a tothom davant la llei?
La normativa és igual per a tothom, i no perquè ho digui el regidor. I si no hi pot haver una
xurreria en un pàrquing, doncs, no hi pot ser. Tant se val si és una xurreria, com si és un
frankfurt,...com el que sigui. La gent de Torroella i l’Estartit ha de tenir la tranquil·litat que la
llei que aplica el seu ajuntament és igual per a tothom. Ja hem pogut comprovar que vostès
no pensen el mateix.
Pel que fa referència a la zona esportiva, jo no dic mentides, senyors, només faltaria. Estem
negociant i acostant posicions i aprovant projectes. És llarg perquè són negociacions molt
complicades que parteixen d’una situació inicial de confrontació que vam heretar. D’opinions
personals vers tu, Jordi, no n’hi ha. No ens aportarien res de positiu en la negociació. Anem
molt al tanto amb temes de negociació en qüestions d’urbanisme, amb els quals cal ser
sempre molt curós.
Sr. Sarquella: jo sí que hi era i es va dir que al gener es firmaria l’acord, i no s’ha firmat res.
Sr. Rufí: pels temes de Costes, no els podem localitzar, ja que és un tema de canvi climàtic.
El nivell del mar ha pujat 10 cm en 25 anys, i la solució ha de venir de l’Administració de
l’Estat. Es van repassar molts temes amb Costes i els representants dels Griells que va
anar molt bé i van veure que aquest Govern treballa els temes.
Pel tema de la zona esportiva, no dubtin que la tirarem endavant. És un tema molt important
i que ens fa molta il·lusió.
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 21.10 h, i,
per a constància d’allò que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que
signa el senyor alcalde i la certifico amb la meva signatura.
Josep Maria Rufí i Pagès
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