Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 11/07/2017

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-6/2017
Secretaria
2017/6

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

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 24/07/2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6/2017
Caràcter: ordinari
Data: 1 de juny de 2017
Convocatòria: primera
Horari: de les 20.00 fins a les 20.45
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 i Llanas, regidor (PDeCAT)
Sr. Robert Huertas i 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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A) Part resolutiva

2. Aprovació definitiva de l'estudi de detall del carrer Palmeres, 40, 42 i 44, de la
urbanització Torre Gran. Exp. H104.1-1/17 (Secretaria).
3. Aprovar el protocol per regular els minuts de silenci a l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Exp. A132.1-1/17 (Secretaria).
4. Donar compte de l’execució pressupostària de l’Ajuntament del període gener-maig
de 2017. Exp. G106.1-1/17 (Serveis Econòmics).
5. Donar compte de la proposta del conveni urbanístic de gestió Mas Déu que
s’aprovarà entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Junta de Compensació del
Mas Déu. Exp. E112.1-34/17 (Secretaria).
6. Assumptes urgents.
B) Part de control
7. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
742 al núm. 972, corresponents al període comprès entre el 16 d’abril de 2017 i el
15 de maig de 2017.
8. Precs i preguntes.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 5/2017, DE 4 DE MAIG
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.
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 5/2017, de 4 de maig.
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2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL DEL CARRER PALMERES, 40,
42 I 44, DE LA URBANITZACIÓ TORRE GRAN. EXP. H104.1-1/17 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat de 25 de maig de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2017, va
aprovar inicialment el Projecte de l’estudi de detall del carrer Palmeres 40, 42 i 44, de la
urbanització Torre Gran, redactat per l’arquitecta Meritxell Patxot Cardoner, de data
desembre 2016, el promotor del qual és el Sr. Jordi Pérez Escudero.
Vist que prèviament a l’aprovació definitiva s’havien d’incorporar al document les
consideracions exposades en el punt 3r. de l’informe dels Serveis Tècnics Municipals núm.
217/2017, de data 8 de febrer, i les que resultessin de les al·legacions estimades
presentades en el període d’exposició pública.
Vist que l’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies hàbils,
mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Girona núm. 55, de data 20 de març de
2017, al tauler d’edictes de la corporació i a la web municipal www.torroella-estartit.cat.
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Vist que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
Vist que el 18 de maig de 2017, per Registre d’Entrada núm. 3390, la Sra. Meritxell Patxol
Carbonell, en representació del Sr. Jordi Pérez Escudero, ha presentat el document de
l’estudi de detall modificat, de data 11 de maig de 2017, d’acord amb l’informe dels SSTT
Municipals núm. 217/2017, de data 8 de febrer, per a la seva aprovació definitiva.
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals núm. 1274/2017, de data 18 de maig
de 2017, segons el qual la modificació de l’estudi de detall presentada incorpora les
consideracions contingudes en l’informe de l’aprovació inicial.
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Sotmesa a votació l’acta de la sessió núm. 5/2017, de 4 de maig, s’aprova per unanimitat,
sense esmenes.

Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Acta Ple:

A115.2-6/2017
Secretaria
2017/6

Ateses la disposició transitòria 11a 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, que remet als articles 26, 64, 65, 66 i 70 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; els
articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL); els 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 el 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,
conjuntament amb la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’aquest
àmbit, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 29
de setembre de 2005.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar definitivament l’estudi de detall de les cases situades al carrer Palmeres, 40, 42
i 44, de la urbanització Torre Gran, redactat per l’arquitecta Sra. Meritxell Patxot Cardoner,
de data 11 de maig de 2017, el promotor del qual és el Sr. Jordi Pérez Escudero.
2n. Publicar aquest acord en el BOP de Girona i en la web municipal.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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3r. Trametre un exemplar de l’estudi de detall i una còpia de l’expedient administratiu
complet, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per al
seu coneixement.
4t. Deixar sense efecte la suspensió, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències
d’ampliació de les edificacions en la totalitat de l’àmbit de l’estudi de detall, d’acord amb el
plànol que consta a l’expedient.
5è. Notificar-ho als interessats i als Serveis Tècnics Municipals.
Intervencions:
La Sra. Bartomeus explica breument en què consisteix el punt.
No hi ha més intervencions.
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Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.

L’alcalde assenyala que a la Junta de Portaveus s’ha decidit treure de l’ordre del dia el punt.
No obstant això, es dóna la paraula als portaveus per explicar-ne els motius.
El Sr. Huertas explica que la CUP va reflexionar i va passar un document on es reflectien les
seves impressions, entre les quals que el document no era prou consensuat.
Creiem que, més enllà de solidaritzar-nos amb les víctimes, caldria criticar les ingerències
de països europeus i dels EUA en els països que reben més atacs per canviar els governs.
Sr. Cordon: en aquesta moció ja vam dir que ens costava encaixar com s’havia de regular.
En el document trobem a faltar contingut, com per exemple altres desgràcies a banda del
terrorisme, catàstrofes naturals, accidents domèstics o de trànsit, o trobem a faltar minuts de
silenci per violència de gènere. Establir paràmetres en funció de distàncies o nombre de
persones és complex. I si fins ara les convocatòries es feien des dels òrgans
supramunicipals, ara regular això pot generar un debat que podem estendre i pot ser
complicat.
Sr. Martinoy: us demanaria que ens féssiu aportacions al document i que miréssim de
consensuar un text.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Es deixa aquest assumpte sobre la taula fins consensuar el text amb tots els grups polítics
municipals.

4. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT DEL
PERÍODE GENER-MAIG DE 2017. EXP. G106.1-1/17 (SERVEIS ECONÒMICS)
L’interventor accidental dóna compte de l’execució pressupostària de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí, corresponent al període de gener-maig de 2017 i en fa lectura:
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3. APROVAR EL PROTOCOL PER REGULAR ELS MINUTS DE SILENCI A
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ. EXP. A132.1-1/17 (SECRETARIA)
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 24/07/2017

Crèdit
Capítols
Descripció
1
DESPESES DE PERSONAL
2
DESPESES EN BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
5
FONS DE CONTINGÈNCIA
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS

Mod. de

Crèdit

Obligacions

%

Inicial
6.064.685,36
6.585.397,00

Crèdit
-25.728,77
194.346,29

Final
6.038.956,59
6.779.743,29

Reconegudes
1.677.897,78
1.828.230,18

execució
27,78%
26,97%

119.380,00
1.207.094,73

0,00
25.025,30

119.380,00
1.232.120,03

36.858,15
728.784,16

30,87%
59,15%

30.000,00
2.196.139,40
52.766,13

0,00
2.498.858,92
0,00

30.000,00
4.694.998,32
52.766,13

0,00
384.968,77
43.721,70

0,00%
8,20%
82,86%

0,00
1.603.047,80
17.858.510,42

15.000,00
0,00
2.707.501,74

15.000,00
1.603.047,80
20.566.012,16

14.000,00
658.809,10
5.373.269,84

93,33%
41,10%
26,13%

%
execució

Pressupost Ingressos:

Capítol
1
2
3
4

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

5
7
8
9

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
Taxes, preus públics i altres
ingressos
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

El Ple es dóna per assabentat.
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Crèdit
Inicial
7.284.000,00
220.000,00
4.481.307,00

Mod. de
crèdit
0,00
0,00
794,61

Crèdit
Final
7.284.000,00
220.000,00
4.482.101,61

Drets
Reconeguts
6.719.990,17
50.243,86
3.387.697,79

3.475.734,02

0,00

3.475.734,02

959.233,61

292.020,00

0,00

292.020,00

374.388,83

905.449,40

0,00

905.449,40

328,55

0,00
1.200.000,00
17.858.510,42

2.706.707,13
0,00
2.707.501,74

2.706.707,13
1.200.000,00
20.566.012,16

14.000,00
0,00
11.505.882,81

92,26%
22,84%
75,58%
27,60%
128,21%
0,04%
0,52%
0,00%
55,95%

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2017 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

Pressupost Despeses:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-6/2017
Secretaria
2017/6

5. DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DEL CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ MAS
DÉU QUE S’APROVARÀ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I LA
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL MAS DÉU. EXP. E112.1-34/17 (SECRETARIA)
El secretari dóna compte de la proposta del conveni urbanístic de gestió Mas Déu i informa
que l’objecte del conveni és la posada a disposició de l’Ajuntament dels terrenys subjectes a
vialitat i zona verda, per tal d’iniciar les obres d’urbanització del vial que es preveu al
projecte de moviment de terres i d’urbanització de l’accés de la zona esportiva municipal.
Per tal que això sigui possible, l’Ajuntament ha redactat el projecte de moviment de terres i
d’urbanització de l’accés de la zona esportiva municipal, que contempla tant el moviment de
terres de la zona del camp d’esports i dels terrenys de l’equipament municipal inclòs dins
l’ASU1, com la urbanització del vial també inclòs en l’ASU1 que hi dóna accés, en els termes
previstos en el projecte d’urbanització aprovat definitivament en el seu dia.
La urbanització d’aquesta vialitat prevista, si bé ha d’anar a càrrec dels propietaris del
sector, d’acord amb el sistema de gestió urbanística per compensació, no ha de suposar en
cap cas un gravamen major del que resultaria de l’execució íntegra del projecte de
reparcel·lació ASU1 Mas Déu. En aquest sentit, el conveni ha de garantir per una banda
l’adequada urbanització de la vialitat per tal que pugui donar servei al sector i servir per
dinamitzar i donar servei a la zona esportiva; i per l’altra banda ha de garantir que els
propietaris no veuran incrementades les seves càrregues a causa de l’avançament de la
urbanització.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Intervencions:
El Sr. Colomí explica els condicionants del conveni i com ha anat la negociació del mateix i
quin n’és l’objecte. Exposa que la zona esportiva està patint una degradació des de fa
temps, i que és un projecte emblemàtic que inclou un nou camp municipal d’esports i un nou
pavelló, la qual cosa suposa el desenvolupament d’un projecte urbanístic important que
també afecta un sector d’urbanització (ASU Mas Déu). Per aquest motiu, es va dissenyar
l’elaboració d’un conveni urbanístic que facilités aquesta execució. S’ha intentat des del
principi elaborar aquest conveni, el qual es va plantejar als propietaris. Si bé d’inici van
considerar que tenia un cost difícil d’assumir, finalment s’ha pogut tirar endavant amb un
acord. Les negociacions han estat molt llargues i es va haver de retocar el conveni moltes
vegades. Al final ha prevalgut l’interès general.
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El regidor fa una breu exposició del que suposarà l’aprovació del conveni i fa un resum del
seu contingut.

6. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

B) PART DE CONTROL
7. DONAR DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
DELEGADES DEL NÚM. 742 AL NÚM. 972, CORRESPONENTS AL PERÍODE COMPRÈS
ENTRE EL 16 D’ABRIL DE 2017 I EL 15 DE MAIG DE 2017

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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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. 742 al núm. 972, corresponents al període comprès entre el 16 d’abril
de 2017 i el 15 de maig 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.

8. PRECS I PREGUNTES
El regidor de Participació Ciutadana pren la paraula abans d’entrar als precs i preguntes, i
explica els projectes seleccionats en els Pressupostos Participatius 2018.
Es van recollir 177 propostes, per tant, el procés participatiu ha tingut bona resposta.
D’aquestes 177 es van formar dues comissions, una de seguiment amb grups polítics, i
l’altra merament tècnica. De les 177 propostes avaluades per la comissió tècnica, algunes
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es van agrupar, i altres es van descartar per motius diversos, com excedir el pressupost
quehi havia. També d’altres era perquè afectava un àmbit que no era competència de
l’Ajuntament.
Una vegada es van passar les propostes per la comissió de seguiment i la comissió tècnica,
en van quedar 41 i, finalment, se’n van seleccionar 10, les quals aniran a votació. Es dóna
lectura de les deu propostes:
-

Punt de trobada i informació del Montgrí.
Millora camí d’accés al pavelló del Guillem de Montgrí.
Carril bici d’accés segur a la zona esportiva.
Millorar les senyalitzacions de seguretat del municipi.
Adecentar pistes esportives escola Guillem de Montgrí.
Fer un parc de lleure en la zona dels jardins John Lennon.
Ampliar voreres que arriben a les escoles.
Millorar zona Pau Casals amb voreres més amples.
Adequar parc infantil davant escola Sant Gabriel.
Millorar accessibilitat de persones amb dificultats de moviments i de persones que
van amb cotxet.

El Sr. Huertas exposa que van convidar dues entitats d’ajuntaments petits (Viladamat i ...)
per explicar experiències de participació ciutadana. I cal posar de manifest que hi ha una
baixa participació de la gent jove, gent gran i gent immigrant, també es va dir que la població
sovint tenia les mateixes preocupacions que l’ajuntament i que convé posar-les de manifest.
Com a prec, dir que el nostre grup i la CUP som els que més sentim la participació
ciutadana, però ens agradaria que es redactés un model de participació consensuat que
establís les bases de com s’ha de fer d’ara endavant.

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

El Sr. Calvet manifesta que això és un punt que sí, que s’haurà de fer. Ho comentàvem amb
la tècnica de Participació Ciutadana.
Sr Puig: m’agradaria saber el detall de les propostes que han entrat, les que s’han
desestimat i les que s’han acceptat. Suposo que té un informe.
Sr. Calvet: sí, és un document públic, així com totes les propostes fetes. També hi ha els
motius pels quals no han passat les propostes, que són motius absolutament tècnics.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, a les 20.45 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.
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