
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE 
SETEMBRE DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000030  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 de setembre de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
M.Remei Artigas Crosas, Regidor/A 
Marti Pastells Sanchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidor 
Judit Prat Gelpi, Regidor/A 
Joana Maria Llor Serra, Secretària 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, 
perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Lectura i aprovació si escau de l'acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior, celebrada per la Junta de Govern Local, en data 
28 d’agost de 2019.  
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- AJUT SOCIAL A ENTITAT ESPORTIVA DINS EL PROJECTE DE BEQUES 
EXTRAESCOLARS ESTIU 2019 
 
 
Ajuts social a entitat esportiva, dins el projecte de beques extraescolars estiu 
2019 
 
 
L’àrea d’atenció a les persones valora que la família  R.G. compleix els requisits per 
ser beneficiària de la beca per la realització de l’activitat extraescolar d’estiu en el marc 
del projecte de beques extraescolars 2018-19. 
 
S’ACORDA 
 
Concedir un ajut econòmic per un import de 58 euros a ingressar a l’EFA ( Escola de 
Futbol Arbucienca), que correspon al 40% del cost total de l’activitat, per tal que el 
menor E.R.G. pugui participar-hi. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 
 
 
2.2.- AJUT SOCIAL PER BEQUES EXTRAESCOLARS ESTIU 2019 
 
 
Ajut social per beques extraescolars estiu 2019 
 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones  ha valorat la situació econòmica i social per tal que la  
família  de H. Z. sigui beneficiària d’una beca que facilitarà el procés de socialització i 
inclusió del/la menor. 
 
S’ACORDA :  
 
Concedir un ajut econòmic per un import de 44 % a ingressar al Club de Tennis 
Arbúcies, que correspon al 25% del cost total de l’activitat perquè la menor D.S.Z. 
pugui participar a l’activitat extraescolar. 
  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a 
amb mi. 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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