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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2020/1 
Caràcter:  ordinària 
Data:   2 de gener de 2020 
Horari:   de 09:10 fins a 09:20 
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 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
 
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. JGL2019/44 ordinària 18/12/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/1744   Sol·licitar subvenció a la Diputació per elaborar el Pla d'Actuació 
Sectorial de Desenvolupament Llagostera 2020-2025. Exp. núm. 2019/2256.- 
 
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: 
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1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2019/44 ordinària 18/12/2019 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2019/1744   Sol·licitar subvenció a la Diputació per elaborar el Pla d'Actuació 
Sectorial de Desenvolupament Llagostera 2020-2025. Exp. núm. 2019/2256.- 
Vist l’Anunci de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases reguladores de subvencions 
per elaborar plans d’actuació i documents de planificació sectorial de promoció i 
desenvolupament econòmic local, publicat al BOP núm. 185, de 26 de setembre de 2019,  
Vista la convocatòria anticipada de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de 
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, publicada al BOP núm. 
224, de 22 de novembre de 2019,  
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria anticipada de subvencions per elaborar plans d’actuació i 
documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, publicada 
al BOP núm. 224, de 22 de novembre de 2019, amb la següent actuació: 
Elaboració del Pla d’Actuació Sectorial de Desenvolupament de Llagostera 2020-2025, amb un 
pressupost de 12.705,00 € (IVA inclòs). 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 9.528,75 €, corresponent al 75% 
del pressupost, import màxim subvencionable. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart i cinc minuts de 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. 
 


