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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/2 
Caràcter:  ordinària 
Data:   11 de gener de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 12:50 
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 
 
Hi assisteix com a convidat el regidor:  
 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
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 
 
JGL2017/1 ordinària 04/01/2017 
 
Ho mana i ho signa l ‘alcalde, a Llagostera, a la data de la signatura electrònica 
 
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: 
 
1.1. JGL2017/1 ordinària 04/01/2017 
 
2. Propostes urgents 
2.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.1.1. PRP2017/14   Aprovar inicialment la modificació per actualització del projecte 
d’urbanització del sector SUD-10 - Exp. núm. 2017/57  
 
 
S’acorda per majoria absoluta 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació per actualització del projecte d’urbanització del 
sector SUD-10 “Domingo Pascual Carbó”. 
 
Segon.- Sotmetre la present modificació per actualització del projecte d’urbanització al tràmit 
d’informació pública pel termini d’un mes d’acord amb l’article 119.2.c) del TRLUC, mitjançant 
la publicació del corresponent edicte al BOP de Girona, al tauler electrònic de l’Ajuntament i a 
la secció d'urbanisme del web municipal (www.llagostera.cat) i en un mitjà de comunicació 
escrita. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades en l’expedient i comunicar-ho a 
les companyies subministradores d’aigua, electricitat i gas afectades. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 12:50 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. 
 


