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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA - PLE2020/9 
 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 53.1.c) i 103.1 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, i 
assabentat pel secretari de la relació d'assumptes conclosos, es convoca la sessió ORDINÀRIA 
del Ple de l’Ajuntament de Llagostera, que d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local es celebrarà mitjançant videoconferència, a les 20:00 
hores del dia  25 de novembre de 2020, amb el següent Ordre del dia:  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. PLE2020/8 ordinària 28/10/2020 
 
Propostes 
 
Dictàmens, propostes o mocions resolutòries 
 
2.1.1. PRP2020/1365   Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Llagostera en 
relació amb el Projecte de Servei Comunitari (2020-2024). Exp. núm. 2020/1708  
 
2.1.2. PRP2020/1417   Aprovar la modificació de crèdit núm. 10/2020 per crèdits extraordinaris 
i transferències de crèdit.- Exp. núm. 2020/1938  
 
2.1.3. PRP2020/1425   Aprovar l'Annex al Conveni marc amb el Consell Comarcal del Gironès 
per a recollida i valorització de residus. Exp. núm. 2020/1924.- 
 
2.1.4. PRP2020/1447   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per regular els 
usos recreatius i esportius en sòl no urbanitzable - Exp. núm. 2018/1195  
 
2.1.5. PRP2020/1431   Moció d'ERC, CUP-AxLL i PSC a favor de la protección del sistema 
sanitari d'atenció primària. Exp. núm. 2020/1964.- 
 
2.1.6. PRP2020/1445   Moció del grup municipal CUP-ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA-
AMUNT, sobre  violència masclista i l'afectació de la COVID-19.-Exp. núm. 2020/1976  
 
3. Acords d’urgència. 
 
4. Control i gestió municipal 
 
4.1  PRP2020/1458   Moció de JUNTS x LLAGOSTERA sobre minimització de residus. Exp. 
núm. 2020/1984.  
 



 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local. 
 
4.3. Informes d’Alcaldia. 
 
4.4. Precs i preguntes. 
 
Ho mana i ho signa l ‘alcalde, a Llagostera, a la data de la signatura electrònica  
 
L’alcalde      
 
 
 
 
Antoni Navarro Robledo 
 
 


	ORDRE DEL DIA

