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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/1 
Caràcter:  ordinària 
Data:   4 de gener de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 12:45 
Lloc:   Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. 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. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. JGL2016/44 ordinària 21/12/2016 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2017/1   Prorrogar 1 any l'arrendament de la finca de S. Rusiñol, s/n per a 
aparcament gratuït. Exp. núm. 2015/1661.- 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
1.1. JGL2016/44 ordinària 21/12/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
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2.1.1. PRP2017/1   Prorrogar 1 any l'arrendament de la finca de S. Rusiñol, s/n per a 
aparcament gratuït. Exp. núm. 2015/1661.- 
 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any, amb finalització a 31 de desembre de 2017, el 
contracte subscrit per l’Ajuntament de Llagostera amb MBG en data 31 de desembre de 2015 
per a l’arrendament d’una finca del carrer Santiago Rusiñol s/n de Llagostera destinada a 
aparcament gratuït. 
 
Segon.- Aprovar la despesa de 653,54 € mensuals (més IVA) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2017.01.1531.20200, condicionada a l’aprovació definitiva del projecte del 
pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2017. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 12:45 hores s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


