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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/34 
Caràcter:  ordinària 
Data:   9 d'octubre de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 10:00 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora d’ERC 
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Eduard Díaz Capallera, regidor d’ERC 
Sr. David Parron Ojeda, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
 
 
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. JGL2019/33 ordinària 02/10/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/1364   Subvencionar l'AMPA IES Llagostera pel servei de conversa en anglès, 
d'octubre a desembre de 2019. Exp. 2019/1810  
 
2.1.2. PRP2019/1368   Atorgar una subvenció a l'entitat Ass. Amics del Motor i Esportiu per 
cobrir les despeses any 2019. 
Exp. 2019/1804  
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2.1.3. PRP2019/1376   Atorgar una subvenció a l'Associació Gats108 per cobrir les despeses 
d'alimentació i control dels gats de carrer (2019/1822) 
 
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. JGL2019/33 ordinària 02/10/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/1364   Subvencionar l'AMPA IES Llagostera pel servei de conversa en 
anglès, d'octubre a desembre de 2019. Exp. 2019/1810  
Vista la petició (RE 2019/4210, de data 20 de setembre) efectuada per l'AMPA IES Llagostera 
(G17480294), en la qual sol·licita una subvenció pel servei de conversa en anglès, d'octubre a 
desembre de 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 24 de setembre de 2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 30 de setembre de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 2 d’octubre de 2019, en el qual es fa constar que la 
sol·licitud presentada està fora de termini d’acord amb l’article 8.b de l’Annex 1 de les Bases 
del pressupost municipal relatiu a la justificació i concessió de subvencions municipals. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 07.3231.48000 del pressupost 2019 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar la subvenció sol·licitada. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Concedir la subvenció demanada per l’entitat AMPA IES LLAGOSTERA (G17480294), 
pel servei de conversa en anglès, d'octubre a desembre de 2019, per un import de 6.126,00€. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per justificar les despeses, amb el formulari corresponent, finalitza el dia 10 

de desembre de 2019. Fent avinent que la no justificació, dins el citat termini 
comportarà la revocació de la subvenció. 

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 
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- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2019.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart..- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria. 
 
2.1.2. PRP2019/1368   Atorgar una subvenció a l'entitat Ass. Amics del Motor i Esportiu 
per cobrir les despeses any 2019. Exp. 2019/1804.  
Vista la petició efectuada pel Sr. Gerard Orellana Puig, president l’ASS. AMICS DEL MOTOR 
ANTIC I ESPORTIU (G55128540), amb registre d’entrada 2019-4215 de data 20/9/2019, 
relativa a l’atorgament d’un ajut econòmic per  cobrir les despeses de l’organització de la 7ª 
Ruta dels Carrilets i el Rally dels Carrilets de l’any 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva 
documentació. 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe Tècnic emès en data 23 de setembre de 2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 30 de setembre de 2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 2 d’octubre de 2019, en el qual es fa constar que la 
sol·licitud presentada està fora de termini d’acord amb l’article 8.b de l’Annex 1 de les Bases 
del pressupost municipal relatiu a la justificació i concessió de subvencions municipals. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 11.341.48000 del pressupost 2019 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 1.000 euros. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASS. AMICS DEL MOTOR ANTIC I 
ESPORTIU (G55128540) i atorgar  una subvenció  de  1.000€ per cobrir les despeses de 
l’organització de la 7ª Ruta dels Carrilets i el Rally dels Carrilets de l’any 2019. 
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Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre de 2019, fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any .  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
2.1.3. PRP2019/1376   Atorgar una subvenció a l'Associació Gats108 per cobrir les 
despeses d'alimentació i control dels gats de carrer (2019/1822). 
Vista la petició efectuada per la ASSOCIACIÓ GATS108 (G55290787) relativa a l’atorgament 
d’un ajut econòmic per cobrir part de les despeses de l’Associació Gats108 per l’alimentació i 
control dels gats de carrer durant l’any 2019, tot adjuntant-hi la preceptiva documentació. 
Vista la memòria presentada per l’entitat on es relacionen les activitats previstes durant el 2019: 

- Neteja i conservació de les colònies. 
- Adquisició de pinso, estris de neteja, material farmacèutic (col·liris, empapadors pels 

transportins, gasses...). 
- Esterilització dels gats que es deixen agafar sense necessitat de captura i altres 

despeses de veterinari. 
- Opuscles per difusió de Gats 108, amb la finalitat d'obtenir socis, simpatitzants i 

voluntaris i, sobretot, promoure'n l'adopció. 
- Fotocòpies de contractes d’adopció, llibre caixa, tòner impressora... 

Vist el pressupost presentat per l’entitat on es relacionen les despeses previstes durant el 2019: 
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- Productes de neteja 50€ 
- Mantes o roba d'escalfor 30€ 
- Menjar 200€ 
- Veterinaris, visites i medicaments 300€ 
- Material de difusió i fungible (flyers, fitxes inscripció socis, guardioles...) 180€ 
- Despeses de manteniment Tríodos 60€ 
- Altres imprevistos 100€ 

Total previst 920€ 
Vist que es considera que l’activitat té una utilitat pública i un interès social per al municipi. 
Vist l’informe tècnic emès en data 25/09/2019. 
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 01/10/2019. 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 02/10/2019. 
Vist que a l’aplicació pressupostària 09.311.48001 del pressupost 2019 existeix consignació 
adequada i suficient per atorgar una subvenció d’un import de 300,00€. 
Atès que l’article 26 de les bases d’execució del pressupost preveu que les subvencions 
previstes nominativament al pressupost no seran objecte de convocatòria pública, però se 
sotmetran als mateixos procediments de comprovació material i de justificació que les 
subvencions no nominatives.  
I atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 2019/0659, de data 25 de juny 
de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat ASSOCIACIÓ GATS108 (G55290787) i 
atorgar  una subvenció de 300,00€ per cobrir les despeses de l’Associació Gats108, per 
l’alimentació i control dels gats de carrer durant l’any 2019. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de 2019, 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 10 de 
desembre de 2019, fent avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any 2019.  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 
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- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2019/1383   Retornar la garantia definitiva a IDÀRIA, SCCL, corresponent al 
contracte del servei d'atenció al visitant, gestió de les col·leccions i execució del 
projecte educatiu de Can Caciques.-Exp.: 2016/554  
Vist el contracte del servei d’atenció al visitant, gestió de les col·leccions i execució del projecte 
educatiu de Can Caciques, Centre d’Interpretació de Llagostera, adjudicat a IDÀRIA, SCCL per 
la Junta de Govern Local, en sessió del dia 8 de juny de 2016, iniciat el dia 1 de juliol de 2016 
fins el 30 de setembre de 2018, 
Vista la petició (RE 2019/4128, de data 16 de setembre) presentada per l’empresa IDÀRIA, 
SCCL, amb la qual sol·licita el retorn de la garantia definitiva, presentada el dia 6 de juny de 
2016, mitjançant un aval bancari, 
Vist l’informe de la directora de Can Caciques, de data 4 d’octubre de 2019, favorable a la 
devolució de la garantia, atès que el servei ha estat realitzat correctament,  
Vista la claùsula 58 del Plec de clàusules que regeix el present contracte, aprovat per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 13 d’abril de 2016, 
Vist el Decret d’Alcaldia núm.659/2019, de 25 de juny, de delegació a la Junta de Govern Local 
les competències d’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de l’inici fins a la 
finalització o resolució definitiva, inclosa la modificació, la interpretació i la revisió de preus, i 
també els actes d’autorització i disposició de despeses,  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Retornar a IDÀRIA, SCCL, empresa adjudicatària del contracte pel servei d’atenció al 
visitant, gestió de les col·leccions i execució del projecte educatiu de Can Caciques, Centre 
d’Interpretació de Llagostera, l’aval bancari d’import 2.815,00€, presentat el dia 6 de juny de 
2016, com a garantia definitiva.  
Segon.- Comunicar l’acord a l’interessat i als serveis de Tresoreria. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2019/1384   Aprovar les sol·licituds  de subvencions pròpies de comerç. Exp. 
núm. 2019/850.  
Atès el que disposa la base 3a de les Bases que regulen els ajuts per a l’establiment de noves 
activitats econòmiques en locals físics i per a la millora de locals a Llagostera per a l’any 2019, 
aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 17 d’abril de 2019, i publicades en el 
BOP núm. 89, de 9 de maig de 2019, i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament,  
Vista la proposta de la Comissió Avaluadora dels ajuts per a l’establiment de noves activitats 
econòmiques en locals físics i per a la millora de locals a Llagostera per a l’any 2019, de data 2 
d’octubre de 2019, 



 

7 
 

Atès el que disposa la base 13a de les Bases que regulen els ajuts per a l’establiment de noves 
activitats econòmiques en locals físics i per a la millora de locals a Llagostera per a l’any 2019, 
per la qual l’òrgan resolutori és la Junta de Govern Local, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Denegar la sol·licitud d’Instal·lacions FEC per als ajuts a l’establiment de noves 
activitats econòmiques en locals físics i per a la millora de locals a llagostera per a l’any 2019, 
per no ser subvencionable el concepte proposat. 
Segon.- Acceptar la renúncia als ajuts a l’establiment de noves activitats econòmiques en 
locals físics i per a la millora de locals a Llagostera per a l’any 2019, sol·licitada pel Casino 
Llagosterenc. 
Tercer.- Estimar les sol·licituds de subvenció per als ajuts a l’establiment de noves activitats 
econòmiques en locals físics i per a la millora de locals a llagostera per a l’any 2019 que es 
relacionen a continuació, amb la puntuació obtinguda i l’import a concedir, amb un total de 
9.973,56 €, atès que el crèdit disponible en el pressupost 2019 a la partida 2019 12 430 47900 
per fer-ne front (10.000,00 €) és suficient. 
 

Ordre 
entrada puntuació establiment activitat modalitat 

import 
subvenció 

import a 
justificar 

10 3,80 Heura Serrahima La Farfalla Llagostera SC-gelateria Obertura 1.000,00 10.365,00 

2 3,50 Sergi Forcano Veterinària Obertura 1.000,00 21.196,19 

5 3,50 Carlos Arnall Outlet El Dorado Obertura 1.000,00 25.406,09 

7 3,50 Marc Sureda Llisquets - escape room Obertura 1.000,00 6.511,94 

8 3,20 Ina Teleman Perruqueria Idam Obertura 1.000,00 4.154,20 

6 3,00 Eduard Bardera La Palestra- centre entrenament Modernització 1.000,00 7.359,06 

3 2,80 Pilar Esteba Masia d'Oci Obertura 1.000,00 5.611,17 

9 2,80 Roser Calvet Cal-Ri -floristeria Modernització 1.000,00 3.217,96 

4 2,00 Roser Diaz Rentadores roba automàtiques Obertura 1.000,00 25.814,14 

12 2,00 Narcís Mata Modoni - bar musical Modernització 973,56 1.947,12 

      TOTAL   9.973,56 111.582,87 
 
 

Quart.- Requerir a les sol·licitants Heura Serraima, Pilar Esteba i Roser Díaz que presentin la 
llicència d’obertura d’activitat abans del 15 de novembre de 2019, termini màxim de justificació 
de l’ajut. En cas contrari, la sol·licitud d’ajut serà denegada, atès que no complirien el requisit 
d’estar en possessió dels permisos exigibles d’acord a la base 5.1. 
Cinquè.- Aprovar la despesa corresponent d’import 9.973,56€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2019 12 430 47900 del pressupost municipal vigent.  
Sisè.- Notificar aquest acord nominalment als beneficiaris i concedir-los un termini de 20 dies 
hàbils per acceptar la subvenció. Si en aquest termini no comuniquen el contrari, la subvenció 
es considerarà acceptada per part de les persones beneficiàries. 
Setè.- Fer avinent als beneficiaris que el termini màxim per justificar l’ajut és el 15 de novembre 
de 2019, segons model de compte justificatiu que s’adjunta.  
 

3.3. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.3.1. PRP2019/1392   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/30. Exp. núm. 2019/182  
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Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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,  
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2019/659, 
de data 25 de juny de 2019.  
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/30, per un import total de 41.581,93.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/2142 al núm. F/2019/2144 
- del núm. F/2019/2234 al núm. F/2019/2236 
- del núm. F/2019/2301 al núm. F/2019/2304 
- del núm. F/2019/2306 al núm. F/2019/2352 
- del núm. F/2019/2359 al núm. F/2019/2370 
- del núm. F/2019/2374 al núm. F/2019/2383 
- i els registres núm. F/2019/2225, F/2019/2227, F/2019/2228, F/2019/2231, 

F/2019/2232, F/2019/2240, F/2019/22241, F/2019/2354 i F/2019/22355. 
 
3.3.2 El secretari informa a la Junta de Govern que, en data 7 d’octubre de 2019 
l’Ajuntament ha rebut el següent e-mail de la Junta Electoral de Zona: 
 
“Es posa en el vostre coneixement de la resolució de la Junta Electoral de Zona de Girona, per la que s'acorda: 

  
" Teniendo en cuenta la resolución de la Junta Electoral Central de 11 y 18 de marzo de 2019 se acuerda que 
los símbolos y pancartas tienen que ser retirados mientras dure el proceso electoral de las fachadas de todos 
los edificios públicos en el término de 48 horas desde que se haga efectiva la notificación. 
Asimismo se acuerda que sean retirados de los colegios electorales de la circunscripción electoral de Girona 
los mismos símbolos y pancartas como muy tarde el día 8 de noviembre a las 24 horas." 
  Atentament, 
 Junta Electoral de Zona de Girona 
649213431 
682155293”.  
 

I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del matí s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


