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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/3 
Caràcter:  ordinària 
Data:   23 de gener de 2019 
Horari:   de 12:14 fins a 12:21 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT, que presideix la sessió 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT. 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2019/2 ordinària 16/01/2019 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/63   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a projectes singulars (SIG 
empreses i locals buits). Exp. núm. 2019/145.- 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2019/50   Ratificar el Decret d'alcaldia núm. 28/2019. Exp. núm. 2019/126  
 
 



 

2 
 

3. Acords d’urgència.  
 
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. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2019/2 ordinària 16/01/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els Regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/63   Sol·licitar subvenció a la Diputació per a projectes singulars (SIG 
empreses i locals buits). Exp. núm. 2019/145.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per al programa 
de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic durant l’any 2019, amb 
l’actuació Sistema d’informació geogràfica (SIG) d’empreses i locals buits, amb un 
pressupost de 5.700,00 €. 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 4.275,00 €, import màxim 
subvencionable. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2019/50   Ratificar el Decret d'alcaldia núm. 28/2019. Exp. núm. 2019/126  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 28/2019, que resol contractar en règim laboral 
temporal, a temps complet i per urgència, el Sr. DGS, com a conserge de les instal·lacions 
esportives municipals, amb efectes del dia 16/01/2019 i fins a la reincorporació del Sr. PSB al 
seu lloc de treball. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents), declarar la urgència 
i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2019/80   Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d'ampliació de 
l'skatepark - Exp. núm. 2019/165.  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’ampliació de la pista d’skate existent 
a la zona verda situada entre entre l’avinguda de l’Esport, l’avinguda del Gironès, el carrer 
Almedinilla i el carrer Pocafarina, amb la construcció d’un “bowl”, redactat per l’arquitecte Josep 
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Comas Boadas, per encàrrec d’aquest ajuntament, amb un pressupost d’execució de 28.965,17 
euros (IVA no inclòs) 
Segon.- Aprovar la tramitació per urgència d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015 d'1 
d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, del 
procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària d’ampliació de la pista d’skate. 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el projecte, durant el termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP de Girona i en el tauler d’edictes electrònic (e-
Tauler) de la seu electrònica de l’Ajuntament Llagostera, als efectes d’examen i presentació 
d’al·legacions. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2019/79   Aprovar les bases especifiques reguladores de les subvencions i 
normativa de participació de la Rua de Carnaval 2019. Exp. núm. 2019/100  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions i de la normativa de 
participació per a les colles de la Rua de Carnaval de Llagostera 2019, les quals s’adjunten en 
aquest expedient com a document annex. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i sis minuts de dues del migdia s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho 
certifico. 
 


