Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

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

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 5/2017
Caràcter: ordinari
Data: 4 de maig de 2017
Convocatòria: primera
Horari: de les 20.00 h fins les 20.40 h
Lloc: auditori de Can Quintana

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 (PDeCAT)
Sra. Núria Bosch i Gelmà, regidora (PDeCAT)
Sr. Francesc Puig i Bagué, regidor (PDeCAT)
Sr. Juan Ramon Aladid Llanas, regidor (PDeCAT)
Sr. Robert Huertas Huertas, regidor (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. 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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ASSISTENTS

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

A) Part resolutiva

2. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal T12 - Taxa per
l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Exp. A131.1-3/2017 (Serveis Econòmics).
3. Aprovar la modificació de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença responsable i
la salut ambiental dels animals. Exp. A131.1-1/16 (Secretaria).
4. Donar compte del Decret núm. 682/2017, de 5 d’abril, de delegació de la potestat
sancionadora i de la revisió dels actes administratius emesos per infraccions a
l’Ordenança sobre la protecció, la tinença responsable i la salut ambiental dels
animals a la Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc), així com de l’acceptació
per part d’aquesta. Exp. E112.1-15/17 (Secretaria).
5. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa de la zona de
protecció agrícola del Pla general d’ordenació de Torroella de Montgrí. Exp.
H102.2-1/17 (Secretaria).
6. Acceptar la cessió voluntària dels sòls corresponents als vials i espais lliures del
Polígon A de la UA 1Pa “Mas Pinell”. Exp. F102.3-2/17 (Secretaria).
7. Aprovar la moció presentada pel grup municipal CUP-PA per instar l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí a assentar uns criteris que regulin els minuts de silenci
institucionals. Exp. A120.1-3/17 (Secretaria).
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8. Aprovar la moció presentada pel grup municipal PDeCAT per la recuperació i ús
social dels equipaments del Ministerio de Defensa. Exp. A120.1-4/17 (Secretaria).
9. Assumptes urgents.
B) Part de control
10. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
495 al núm. 741, corresponents al període comprès entre el 16 de març de 2017 i
el 15 d’abril de 2017.
11. Precs i preguntes.
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 4/2017, de 6 d’abril.

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA

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. 4/2017, de 6 d’abril, s’aprova per unanimitat,
sense esmenes.

2. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL T12 TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS. EXP. A131.1-3/2017 (SERVEIS ECONÒMICS)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 27 d’abril de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:

Verificació electrònica a la web de l'ajuntament de Torroella de Montgrí
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«Vist el que disposa l’article 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en exercici de la
potestat de regulació de determinats aspectes fiscals per part d’aquesta corporació.
Vist el Decret 773/2017, pel qual s’aprova l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació, la contractació de la gestió del servei de control d’estacionament limitat i
controlat de vehicles a la via pública sota control horari a diversos carrers de Torroella de
Montgrí, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques.
Vist que en el plec de prescripcions tècniques regula les següents tarifes, horaris i
temporalitats:
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 4/2017, DE 6 D’ABRIL

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

1) Zona blava nucli de Torroella de Montgrí:
TARIFA

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

Resta de
l’any
0,20 €
0,40 €
0,80 €
1,20 €
1,60 €
4,00 €

Del 15/06
al 15/09
0,30 €
0,60 €
1,20 €
1,80 €
2,40 €
4,00 €

Tarifa mínima (15 minuts)
Estacionament d’un vehicle 30 minuts
Estacionament d’un vehicle 1 hora
Estacionament d’un vehicle 1 hora i 30 minuts
Estacionament d’un vehicle 2 hores
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per excedir
el límit prepagat
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per no tenir
6,50 €
6,50 €
tiquet
La zona blava a Torroella de Montgrí serà vigent tot l’any de dilluns a dissabte,
excepte diumenges i festius. L’horari serà de 9.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h.

2) Zona blava Nucli de Cala Montgó:
TARIFA
Import
0,30 €
Tarifa mínima (30 minuts)
Estacionament d’un vehicle per cada hora i fins a 10 hores màxim
0,50 €
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per excedir el límit
8,00 €
prepagat
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per no tenir tiquet
10,00 €
La zona blava a Cala Montgó serà vigent durant els mesos d’estiu del 15 de juny fins
al 15 de setembre. L’horari serà de 10.00h a 20.00h.

Verificació electrònica a la web de l'ajuntament de Torroella de Montgrí
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Atès que s’han de modificar diversos articles de l’Ordenança Fiscal T12 de la Taxa per
l'estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques Municipals per
adequar-ne el contingut al nou procediment de contractació.
Vist l’informe de l’interventor accidental núm. 957/2017.
Per tot l’exposat, es proposa:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal T12 de la Taxa per
l'estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les Vies Públiques Municipals, substituint
el redactat actual, pel que es proposa a continuació:
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

Article 1. Disposicions generals
D’acord amb el que preveuen els articles 57 i 20.3.u) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , de
conformitat amb el que disposem els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies
públiques municipals
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta ordenança l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes a les vies públiques d’aquest
municipi en règim d’estacionament regulat, dins les zones determinades.
2. Als efectes d’exigibilitat de la taxa, s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un
vehicle que excedeixi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de
circulació.
3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles
següents:
a) els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) els autotaxis quan el conductor estigui present.
c) els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat
d’organismes de l’Estat, la comunitat autònoma o les Entitats Autònomes i que es
destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva
competència, quan estiguin realitzant aquests serveis.
d) els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats
externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.
e) els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a
la - Creu Roja i les ambulàncies.
f) els vehicles de minusvàlids degudament identificats amb la targeta d’aparcament de
vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats en les zones de les
vies públiques reservades a tal efecte. Quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà
la taxa al titular del permís de circulació del vehicle.
Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

“ORDENANÇA FISCAL T12
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS

Ajuntament de Torroella de Montgrí

1) Zona blava Nucli de Torroella de Montgrí:
TARIFA

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

Resta de
l’any
0,20 €
0,40 €
0,80 €
1,20 €
1,60 €
4,00 €

Del 15/06
al 15/09
0,30 €
0,60 €
1,20 €
1,80 €
2,40 €
4,00 €

Tarifa mínima (15 minuts)
Estacionament d’un vehicle 30 minuts
Estacionament d’un vehicle 1 hora
Estacionament d’un vehicle 1 hora i 30 minuts
Estacionament d’un vehicle 2 hores
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per excedir
el límit prepagat
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per no tenir
6,50 €
6,50 €
tiquet
La zona blava a Torroella de Montgrí serà vigent tot l’any de dilluns a dissabte,
excepte diumenges i festius. L’horari serà de 9.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h.

2) Zona blava Nucli de Cala Montgó:
TARIFA
Import
0,30 €
Tarifa mínima (30 minuts)
Estacionament d’un vehicle per cada hora i fins a 10 hores màxim
0,50 €
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per excedir el límit
8,00 €
prepagat
Tiquet especial d’anul·lació de la denúncia per no tenir tiquet
10,00 €
La zona blava a Cala Montgó serà vigent durant els mesos d’estiu del 15 de juny fins
al 15 de setembre. L’horari serà de 10.00h a 20.00h.

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

Article 5. Acreditament.
L’obligació del pagament d’aquesta taxa neix cada vegada que s’efectuï l’estacionament de
vehicles en les vies públiques dins de les zones i horaris establerts.
Article 6. Període impositiu.
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 2
hores al nucli de Torroella de Montgrí i de 10 hores al nucli de Cala Montgó.
Article 7. Règim de declaració i ingrés.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà de pagar en el moment de l’inici de
l’estacionament. El pagament s’efectuarà a les màquines expenedores de comprovants
acreditatius dels pagament realitzat, instal·lades a les vies públiques. El comprovant horari
acreditatiu del pagament de la taxa s’ha de col·locar a la part interna del parabrisa en lloc
visible des de l’exterior durant el temps d’estacionament.
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Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

Disposició final
Aquesta ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple en sessió ordinària del dia dd de
mm de 2017 i s’ha publicat al BOP número nn del dia dd de mm de 2017. Entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació i seguirà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació”.
SEGON. Ordenar l’exposició de l’acord provisional aprovat al tauler d’anuncis municipal
durant 30 dies com a mínim així com la publicació dels anuncis d’exposició al butlletí oficial
de la província i en un dels diaris de més difusió de la província tal i com disposa l’article
17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals».
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA
TINENÇA RESPONSABLE I LA SALUT AMBIENTAL DELS ANIMALS. EXP. A131.1-1/16
(SECRETARIA)

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

A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 27 d’abril de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
«Vist que el Ple, en la sessió ordinària de 12 de gener de 2017, va aprovar inicialment la
modificació de l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença responsable i salut
ambiental dels animals.
Vist que l’aprovació inicial va esdevenir definitiva, ja que durant el termini d’informació
pública no s’hi va presentar cap al·legació ni reclamació, i que el text íntegre de la
modificació definitivament aprovada de l’ordenança va ser publicat al BOP núm. 62, de 29
de març de 2017, i que se’n va anunciar la referència en el DOGC núm. 7347, de 10 d’abril
de 2017.
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El secretari
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Article 8. Beneficis fiscals
Els titulars dels vehicles que paguen l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, sempre i quan estiguin al corrent de pagament amb
l’Ajuntament se’ls permetrà estacionar gratuïtament a la zona blava durant una hora diària o
el temps establert a la concessió.

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

Vist que s’ha detectat la necessitat de fer una adaptació normativa, ja que per omissió no es
va contemplar en la modificació de l’ordenança.
Vist l’article 49.3, que diu així: “Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat
i manifestar la seva conformitat mitjançant el pagament, dins dels 3 dies hàbils posteriors a
la denúncia o notificació de la incoació de l’expedient sancionador, amb una reducció de la
sanció del 50% del seu import mínim i aquest pagament comportarà la terminació del
procediment”.
Vist que amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el seu article 85 s’estableix que:
‘Article 85. Terminació en els procediments sancionadors.
1. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat,
es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que escaigui.
2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar una sanció
pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s’ha justificat la improcedència de la
segona, el pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol moment
anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que fa a la
reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i
perjudicis causats per la comissió de la infracció.

Verificació electrònica a la web de l'ajuntament de Torroella de Montgrí
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3. En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent
per resoldre el procediment ha d’aplicar reduccions de, almenys, el 20% sobre l’import de la
sanció proposada, i són acumulables entre si. Les reduccions esmentades han d’estar
determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està
condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.
El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per reglament’.
Vist que l’article 53 fa referència al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i que aquest decret ha
quedat sense efectes amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès el principi de
jerarquia i el principi de lex posterior derogat lex anterior i les paleses contradiccions entre
ambdós textos legals.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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- "Article 49.3: Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva
responsabilitat, es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que
escaigui. El reconeixement de la responsabilitat per part del presumpte responsable
implica la reducció de la sanció en un 20%.
El pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol moment
anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que fa a la
reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i
perjudicis causats per la comissió de la infracció. El reconeixement voluntari per part
del presumpte responsable implica la reducció de la sanció en un 20%.
Aquestes reduccions són acumulables entre sí.
Les reduccions esmentades han d’estar determinades a la notificació d’iniciació del
procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció”.
2n. Deixar sense efecte l’article 53 de l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença
responsable i salut ambiental dels animals.
3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província».
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Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

4. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 682/2017, DE 5 D’ABRIL, DE DELEGACIÓ DE
LA POTESTAT SANCIONADORA I DE LA REVISIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS
EMESOS PER INFRACCIONS A L’ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA
RESPONSABLE I LA SALUT AMBIENTAL DELS ANIMALS A LA XARXA LOCAL DE
MUNICIPIS GIRONINS (XALOC), AIXÍ COM DE L’ACCEPTACIÓ PER PART D’AQUESTA.
EXP. E112.1-15/17 (SECRETARIA)
El secretari dóna compte del Decret núm. 682/2017, de 5 d’abril, de delegació de la potestat
sancionadora i de la revisió dels actes administratius emesos per infraccions a l’Ordenança
sobre la protecció, la tinença responsable i la salut ambiental dels animals a la Xarxa Local
de Municipis Gironins (Xaloc), la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
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1r. Aprovar la modificació de l’article 49.3 de l’Ordenança municipal sobre la protecció, la
tinença responsable i salut ambiental dels animals, que quedarà redactat tal com segueix:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

«Primer.- DELEGAR la potestat sancionadora a la GERÈNCIA de XALOC (òrgan
competent en funció de la seva normativa interna) i DELEGAR la revisió dels actes
administratius emesos per aquesta a la PRESIDENCIA delegada de XALOC per
infraccions a l’Ordenança sobre la protecció, la tinença responsable i la salut ambiental
dels animals. Aquesta delegació quedarà vinculada, quant a la seva durada i vigència,
al conveni de delegació de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors de data
07/02/2008.
Segon.- Donar compte de la present resolució, sobre la delegació conferida, al Ple de
la corporació.
Tercer.- Notificar-lo a XALOC per tal que s’accepti la delegació conferida de forma
expressa, la qual s’haurà de publicar al corresponent butlletí oficial».
A continuació, dóna compte de la Resolució de Gerència de Xaloc, de data 11 d’abril de
2017, d’acceptació de la delegació conferida per part d’aquest Ajuntament de la potestat
sancionadora en matèria de protecció, la tinença responsable i la salut ambiental dels
animals, la part dispositiva de la qual es transcriu a continuació:
«Primer.- ACCEPTAR la delegació conferida de la potestat sancionadora per
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en matèria de protecció, la tinença responsable i
la salut ambiental dels animals, en els termes que s’estableixen en el Decret d’Alcaldia
de 5 d’abril de 2017.
Segon.- La durada i vigència de la delegació acceptada quedarà vinculada al conveni
de delegació de la gestió, recaptació voluntària i executiva dels expedients
sancionadors en matèria de trànsit viari urbà i d’altres ordenances i reglaments.

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

Tercer.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament interessat.
Quart.- Publicar la present resolució al Butlletí oficial corresponent».
Així mateix, per últim, el secretari dóna compte de la Resolució de Gerència de Xaloc, de
data 11 d’abril de 2017, d’acceptació de la delegació conferida per part d’aquest Ajuntament
de la revisió administrativa en matèria de protecció, la tinença responsable i la salut
ambiental dels animals, la part dispositiva de la qual es transcriu a continuació:
«Primer.- ACCEPTAR la delegació conferida de la revisió administrativa per
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en matèria de protecció, la tinença responsable i
la salut ambiental dels animals, en els termes que s’estableixen en el Decret d’Alcaldia
de 5 d’abril de 2017.
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Segon.- La durada i vigència de la delegació acceptada quedarà vinculada al conveni
de delegació de la gestió, recaptació voluntària i executiva dels expedients
sancionadors en matèria de trànsit viari urbà i d’altres ordenances i reglaments.

Quart.- Publicar la present resolució al Butlletí oficial corresponent».
El Ple es dóna per assabentat.

5. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DE
LA ZONA DE PROTECCIÓ AGRÍCOLA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
TORROELLA DE MONTGRÍ. EXP. H102.2-1/17 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat de 27 d’abril de 2017, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
«Vist que el Ple de la corporació, en la sessió de 2 de març de 2017, va aprovar inicialment
la Modificació puntual de la normativa de la zona de protecció agrícola del Pla general
d’ordenació de Torroella de Montgrí, promoguda pe l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, de data gener de 2017.

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

Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant
la publicació d’un anunci al diari El Punt de 9 de març de 2017, al BOP de Girona núm. 54,
de 17 de març de 2017, al tauler d’edictes de la corporació i a la web municipal
www.torroella-estartit.cat.
Vist que durant aquest termini no s’hi van presentar al·legacions ni reclamacions de cap
mena.
Vistos els informes sectorials rebuts de les administracions consultades:
-

Informe de Medi ambient, de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Girona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
de data 20 de març de 2017.

-

Informe de Desenvolupament Rural, del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, de data 12 d’abril de 2017.
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Tercer.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament interessat.

-

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 20 d’abril de 2017.

Ateses les determinacions dels articles 67, 68, 69, 78 i següents del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
(TRLU), modificat per la Llei 3/2012; dels articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya; dels articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL); dels articles 52.2.c) i 53.1.s) 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 (TRLMRLC); i del Pla General Municipal d’Ordenació de Torroella de Montgrí,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4 d’abril de
2001 i Text refós aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 5 d’abril
de 2002 i publicat al BOP de Girona núm. 108, de 5 de juny de 2002 i al DOGC núm. 3654,
de data 11 de juny de 2002.
Per tot això exposat, proposo al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar provisionalment la Modificació puntual de la normativa de la zona de protecció
agrícola del Pla general d’ordenació de Torroella de Montgrí, promoguda pe l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, de data gener de 2017.
2n. Remetre dos exemplars de la modificació de la normativa esmentada i una còpia de
l’expedient administratiu, degudament legalitzats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona per a la seva aprovació definitiva.
3r. Notificar aquest acord a l’Associació de Masos de Torroella i l’Estartit».

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

Intervencions:
El regidor Sr. Colomí explica breument el contingut de la proposta, en el sentit que es tracta
d’un mer tràmit d’aprovació provisional una vegada rebuts els informes sectorials.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

6. ACCEPTAR LA CESSIÓ VOLUNTÀRIA DELS SÒLS CORRESPONENTS ALS VIALS I
ESPAIS LLIURES DEL POLÍGON A DE LA UA 1PA “MAS PINELL”. EXP. F102.3-2/17
(SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat de 27 d’abril de 2017, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
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Vist l’informe núm. 888/2017 de l’arquitecte municipal, el qual conclou amb la necessitat de
la presentació per part del promotor de la següent documentació:
-

Cal aportar la còpia simple o còpia informativa de domini i càrregues de la
finca de la qual es practica la segregació.

-

En el plànol 4 de Cessions sols públics s’inclouen els passatges en la illa de
sòl privat delimitada pels carrers ctra. de la Fonollera, carrer del Collverd,
carrer de la Gavina i carrer del Falcó; i també el passatge del carrer del Pinsà,
quan segons el PGMO es tracta de sòl qualificat de Zona de Parcel·lacions de
xalets, clau X6.

Així doncs, d’acord amb l’abans exposat, per tal de donar continuïtat a la
tramitació de la cessió voluntària, caldrà corregir tan la part gràfica del document
com la part escrita corresponent, ajustant les superfícies del sòl del sistema viari
previst al PGMO a cedir.

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

Vist que en data 26 d’abril de 2017, RE 2862, el Sr. MIQUEL VILAPLANA SOLER, en
qualitat de propietari i representant de l’EUC Polígon A de la urbanització “Mas Pinell”,
presenta una instancia acompanyada de la següent documentació corregida del “Projecte de
Cessió Voluntària del vials i Espais lliures del Polígon A de la UA 1Pa “Mas Pinell”:
a) Memòria escrita corregida
b) Plànol 4 de Cessió de sòl amb la vialitat segons el PGMO i les superfícies
viaries corregides.
c) Original de la Nota Informativa de domini i càrregues del Registre de la
Propietat de la Bisbal.
Vist l’informe núm. 1028/2017 de l’arquitecte municipal, que és favorable i del qual cal
destacar les consideracions efectuades a la proposta de cessió que es presenta:
“1. La documentació gràfica presentada s’ajusta al requerit en el sentit que s’han exclòs els
passatges en la illa de sòl privat delimitada pels carrers ctra. de la Fonollera, carrer del
Collverd, carrer de la Gavina i carrer del Falcó; i també el passatge del carrer del Pinsà, que
el PGMO qualifica de Zona de Parcel·lacions de xalets, clau X6.
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«Vist que en data 8 de març de 2017 i registre d’entrada núm. 1792, s'ha presentat en
aquest Ajuntament sol·licitud per part del Sr. Miquel Vilaplana Soler, en qualitat de propietari
i de representant de l’EUC Polígon A de la urbanització Mas Pinell, a fi que es formalitzi la
cessió de sòl corresponent a vials i espais lliures del Polígon A de la UA 1 Pa Mas Pinell.

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

2. S’ha corregit la memòria escrita corresponent pel que fa a les superfícies del sòl del
sistema viari previst al PGMO.
3. Pel que fa a la superfície dels sols de cessió de, 17.445,10m² de SISTEMA DE
COMUNICACIONS VIARIES (clau V) i 751,84m² de SISTEMEA D’ESPAIS LLIURES I ZONA
VERDA (clau ELL-ZV), amb un total de superfície de sols de cessió de 18.712,47m², cal dir
que els SSTTMM han procedit a mesurar digitalment els sols de cessió amb les bases
cartogràfiques actualitzades amb la conclusió que s’ajusten a les mesurades en el projecte
presentat, essent sensiblement diferents a les que figuren en la fitxa del PGMO. Així doncs,
atès que es disposa d’una informació cartogràfica digital de més detall a escala
1/1000, i més actualitzada que la utilitzada en la redacció del PGMO, per part dels
SSTTMM es donen per valides i correctes les mesurades en el projecte presentat”.

Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, dels sols de cessió
17.445,10m² de SISTEMA DE COMUNICACIONS VIARIES (clau V) i 751,84m²
SISTEMEA D’ESPAIS LLIURES I ZONA VERDA (clau ELL-ZV), d’acord amb el “Projecte
Cessió Voluntària del vials i Espais lliures del Polígon A de la UA 1Pa “Mas Pinell” amb
total de superfície de sols de cessió de 18.712,47m² a favor de l'Ajuntament de Torroella
Montgrí.

de
de
de
un
de

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

Segon.- Requerir a la propietat la presentació de l’escriptura pública per la formalització de
la cessió, en el termini d’un mes a comptar des de la notificació del present acord.
Tercer.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, una vegada
formalitzada l’escriptura pública de cessió, la inscripció de la cessió efectuada amb
l'acceptació de la mateixa mitjançant el Certificat del present acord.
Quart: Donar d'alta la finca cedida a l'inventari de béns immobles i drets reals de
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí».
Intervencions:
El Sr. regidor explica resumidament el contingut de la proposta, i el que es tracta és de
complir un tràmit legal per avançar en la recepció de les obres d’urbanització.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.
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A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 27 d’abril de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
«L’actualitat política internacional presenta un escenari en què occident està rebent una
sèrie d’atemptats terroristes. Molts d’aquests atemptats es produeixen a grans ciutats, amb
la qual cosa moltes persones en resulten ferides i mortes.
Aquest fet empeny a diverses institucions a convocar minuts de silenci per les morts
d’aquelles persones. No oblidem, no obstant això, que aquestes mateixes organitzacions
terroristes actuen també a altres països d’Orient i, fins a dia d’avui, no s’ha convocat cap
minut de silenci per aquestes morts.

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

Observem que hi ha una discriminació i diferència pel que fa a la importància dels morts d’un
país o d’un altre. No creiem que siguin vàlids els arguments que indiquin que la proximitat és
un motiu determinant. Considerem que només la proximitat cultural empeny a les diverses
institucions a solidaritzar-se amb unes morts i no amb d’altres. El 29 de gener del 2017 a
Quebec es va produir un atemptat que va deixar 6 morts a una mesquita i no van rebre cap
reconeixement i, en canvi, sí que el van rebre els sis morts de Londres en l’atemptat del 23
de març.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, el 2016 va convocar minuts de silenci en dues
ocasions pels següents atemptats: el 23 de març del 2016 per l’atemptat a Brussel·les amb
35 morts i el 14 de juny del 2016 per l’atemptat d’Orlando amb 50 morts. En canvi, no es va
convocar cap concentració per les més de 5.000 persones que van morir als 469 atemptats
que es van produir durant el mateix any arreu del món.
Per posar dos exemples, l’1 de gener del 2017 es van morir 39 morts a Istanbul i el 16 de
febrer a Sehwan (Pakistan) es va produir un atemptat en què es van morir 91 persones. Per
cap d’aquests dos fets es va convocar cap concentració.
Som coneixedors que algunes d’aquestes concentracions han estat proposades per
l’Associació Catalana de Municipis. Tanmateix, considerem que no podem caure en l’error
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7. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA PER INSTAR
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ A ASSENTAR UNS CRITERIS QUE
REGULIN ELS MINUTS DE SILENCI INSTITUCIONALS. EXP. A120.1-3/17
(SECRETARIA)

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
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Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

de discriminar, d’entre totes les víctimes, totes aquelles que representin realitats culturals
allunyades als valors d’occident.

Atès que hi ha molts altres atemptats pels quals no s’ha fet minut de silenci.
Atès que la CUP-PA ja ha manifestat la seva disconformitat amb aquesta discriminació.
Atès que aquestes concentracions són sol·licitades per associacions supramunicipals.
Per tot això exposat, la CUP-PA de Torroella de Montgrí i l’Estartit proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Establir uns criteris que regulin la convocatòria de minuts de silenci al municipi.
SEGON. Crear un grup de treball per a l’elaboració d’aquests criteris.
TERCER. Fer una declaració institucional en què l’Ajuntament doni a conèixer aquests
criteris demostrant el seu compromís i solidaritat amb totes les víctimes.
QUART. Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis, Consell Comarcal
del Baix Empordà, Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya».
Intervencions:

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

El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Ventura per a la defensa de la moció.
El Sr. Ventura explica el contingut de la moció i la voluntat que es persegueix amb la
mateixa. En aquest sentit, es posa de manifest que aquesta moció pretén establir unes
regles per a la realització dels minuts de silenci de l’Ajuntament, sense que es caigui en la
discriminació en funció de la població afectada per actes terroristes o en funció de la
distància que hi pugui haver respecte l’acte terrorista.
El Sr. Puig intervé per manifestar que la resposta de les institucions en forma de
convocatòria de minuts de silenci obeeix sempre a l’impacte emocional que genera l’acte
terrorista en la societat, i que és lògic que aquest impacte sigui diferent quan es tracta de
gent propera o d’actes propers, que no pas si succeeixen en la llunyania. Tot i que el món és
molt gran i a vegades tot és molt proper i això és molt complicat de regular.
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Atès que l’Ajuntament de Torroella convoca minuts de silenci per atemptats en què les
víctimes són persones de cultura occidental.

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 15/06/2017
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Interessat:
Adreça:
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El Sr. Martinoy manifesta que estan d’acord en establir uns criteris o protocol i que a tal
efecte es convocarà tots els portaveus dels grups municipals per consensuar com ha de ser
aquest protocol.

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).
- L’EST (Sra. Sílvia Comas i Sra. Sandra Pibernat).
- CUP-PA (Sr. Robert Huertas i Sr. Carles Ventura).
Abstencions:
COET (Sr. Gregori Sarquella i Sra. Gemma Farreró).
PDeCAT (Sr. Jordi Cordon, Sra. Núria Bosch, Sr. Francesc Puig i Sr. Juan Ramon
Aladid)

8. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT PER LA
RECUPERACIÓ I ÚS SOCIAL DELS EQUIPAMENTS DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
EXP. A120.1-4/17 (SECRETARIA)

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

A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 27 d’abril de 2017, al qual s’ha introduït unes petites
esmenes:
«Les diferents administracions (Govern de l’Estat, Generalitat, diputacions, consells
comarcals, ajuntaments) han anat, al llarg dels anys i per a l’exercici de les seves
competències assignades, incrementant el seu patrimoni immobiliari, amb immobles de
diverses característiques als quals s’ha d’exigir un ús públic i transparència en la seva
gestió.
En el cas del Ministerio de Defensa, aquesta exigència de servei públic i transparència
sovint es trenca, exhibint opacitat i una manca de retorn social de l’activitat que s’hi porta a
terme.
Actualment, segons allò que publica al portal de la transparència del Gobierno de España, el
Ministeri de Defensa té més de 60 immobles localitzats a Catalunya. Ja al període 20002007, el Govern de l’Estat va vendre 31 propietats del Ministerio de Defensa a Catalunya
que van generar uns ingressos de 181 milions d’euros.
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Votació: la proposta s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el resultat següent:

Josep Maria Rufí i Pagès
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Data Signatura: 15/06/2017
Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 15/06/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-5/2017
Secretaria
2017/5

Des de 2013, el Ministerio de Defensa ha estat desenvolupant un programa de
racionalització del seu patrimoni immobiliari que inclou la desafectació de diversos béns
immobles, que es posen a disposició de l’Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED), ens que té per funció l’alienació d’aquests immobles.
Els passats anys 2015 i 2016 varen sortir a subhasta pública, a través de l’INVIED, 4
propietats situades a Catalunya. Totes elles varen quedar desertes.
A pregunta dels diputats del Partit Demòcrata (PDeCAT) al Congrés, ha quedat constància
que entre aquests immobles desafectats pel Ministerio de Defensa hi ha la Bateria L-5
“Punta Milà”, amb una superfície de 220.316 m2, i l’Estació “Lorán” de l’Estartit, amb 341.476
m2, situats a Torroella de Montgrí.

Primer.- Que l’Ajuntament exigeixi al Ministeri de Defensa la cessió gratuïta de la Bateria L-5
“Punta Milà” i l’Estació “Lorán” de l’Estartit al municipi, per tal de ser destinades a usos
socials que derivin d’un procés participatiu entre la ciutadania del municipi.
Segon.- Notificar aquest acord a les entitats municipalistes i als diferents grups
parlamentaris del Congrés de Diputats».
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

9. ASSUMPTES URGENTS

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

No n’hi ha.

B) PART DE CONTROL
10. DONAR DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
DELEGADES DEL NÚM. 495 AL NÚM. 741, CORRESPONENTS AL PERÍODE COMPRÈS
ENTRE EL 16 DE MARÇ DE 2017 I EL 15 D’ABRIL 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
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delegades del núm. 495 al núm. 741, corresponents al període comprès entre el 16 de març
de 2017 i el 15 d’abril 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.

11. PRECS I PREGUNTES
Sr. Sarquella: Des del grup de COET volem felicitar-vos per emprendre la iniciativa
d'ampliar les zones d'aparcament del municipi mitjançant els convenis amb propietaris de
terrenys particulars.
Com ja sabeu, portem molts anys proposant-ho, i ens sentim satisfets que s'hagi emprès la
voluntat de seguir aquesta línia mitjançant la prova pilot anunciada als mitjans de
comunicació.
No obstant això, creiem necessari insistir en la necessitat que no es quedi en un pla pilot,
sinó que es desenvolupi aquesta forma de col·laboració per cercar nous aparcaments,
sobretot al centre de Torroella, on existeix una vertadera mancança d'aparcament.

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

Ens satisfà veure ple rere ple que teniu en compte el nostre programa electoral com a part
de la vostra acció de govern (participació ciutadana, pressupostos participatius,
aparcaments, energies renovables, punts de recàrrega, horts socials, accessos a la platja,
entre d'altres). És tot un honor per a COET contribuir en la millora del municipi.
Sabeu que trobareu la mà estesa i tot el nostre suport per seguir endavant accions com
aquestes.
Per altra part, mostrar la nostra preocupació i cabreig, al veure que seguiu amb la dinàmica
de ser el «govern del diari». Cal que considereu que els ciutadans us han votat perquè
treballeu per la millora del municipi i dels nostres vilatans, i no per generar un gran nombre
de notes de premsa, ni perquè el Sr. Rufí vagi lluint la corbata al llarg del territori.
Alhora, en el mateix sentit, alertar-vos de la necessitat de fer una acció de govern inclusiva,
escoltant i fent participar els diferents agents del poble, i per tant, acabar amb la dinàmica
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que les persones, i fins i tot els propis regidors de l'oposició, coneguem les accions per mitjà
de les notícies.

Per últim en aquest sentit, felicitar el regidor de Comunicació per aquesta acció «del govern
del diari», ja que, en el seu cas, si que és, en part, la funció assignada. No obstant, mostrar
la nostra preocupació, ja que en molts casos, s'assimila més la seva acció a un cap de
premsa dels partits de govern que no pas al de l'Ajuntament en sentit estricte.
Per acabar, i com és habitual, insistir en la vergonya que ens fa veure com un alcalde obté
un sou com a polític de més de 68.000 euros l’any (206.000 euros en els tres anys
d’exercici) pagats amb els impostos de la gent. La política ha de ser una vocació de servei, i
no una vocació per omplir-se les butxaques.
Manifesta que és una vergonya el cobrament del sou de l’alcalde en superar en 3 anys els
200 mil euros.
El Sr. Alcalde dóna resposta breu a les intervencions efectuades pel Sr. Sarquella.
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 20.40 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.
Torroella de Montgrí, data de la firma digital

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

El secretari
Pere Serrano i Martín
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Per citar un exemple, vinculat al que dèiem abans, no té sentit que aplicant una proposta
que fa anys que sabeu que estem proposant, ens n'assabentem per la premsa, sense cap
diàleg previ, feedback o intercanvi d'opinions.

