
DILIGtNCIA.- L'extenc jo, ~n Xavier Bassols Amwetller, Secret ri 
de l'Ajuntament de Llagostera, per fer constar que en aqu st 
dia es tanca ~1 present Llibr~ d'Actes de les sessions qu 
celebra l'A1untament en Ple, essent l ' Últi~a la que f1gu 
celebrada el dia 18 de desPmbre de 1986. -

En dóno fe a Llagostera el 12 de gener de 1987. -
El Secretari, 

I 
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[J ~·· HICa•d~ apurte e rece&&atet d o&tebla~ una 
&enyelat,e<l6 re.trH .. tave del pe& de cemaon& . 

l1.8.- fi r Hlba e menta l"adeq~ecao ara 
de le nova ed1f1Cllt.10 que ¡.., <.~e. F~ance~c.e ha 
reel1tzet e e fance enomere~a ren Pere ~~t1t". 

LI Sr. H.celde ~on•c5te que s'he anac.1et exp ent 
eanc1onador 1:1lr191t e leqel1tze~ o >1 'e cau enderr cer 
la con&truc.cao. 

11.9.- E:l C)r . Hlbà denuncie el tet que l'oc 
de "lli publ1ce amb mater1els 1 utillatge& de 
~~~ porte a ext~em& que ser1en lnedml&&lble& en 
pobleclon&. 

ca6 
CIO 

re& 

11.10. t.I 'Jr. Gruert d6ne compte del resum ual 
de l e& e~tuec1on~ de ie Pol1c1a Mun1c apel do5 del me de 
desembre de 1985 e novembre de 19&6, 1 que tot &egu l t e& 
detal i a: 

h t ! DEN~~ ~~ CIRCULHCIO; -carretera . • ••. 46 
- poblec10 •• • . •• 20 
- ter1ts ...... .. 
- mort& • . • .•.•.• 

~ERVEIS MEDICJ l~rg~ncles) ..•...• •••. • •. .. 
jfRVEI~ r-RACr:rANT !Urgonc1es> ...•... • . • .. 
SE: RllE I .:1 [ I AMBüLANC I A • • •••••• • •••••••• • •••• 
ROBRTORIS .•.•...... • .•..•••.•.•..•• •.• .•.. 
:::lETENt ION ,, .•.•...•.. •. , .• ....•.•....•. •.• 
RlCl PE- RAr I G DE •lEH I CLE;; • ...... • ......•.•.• 
INCENDIS .•....•.•...... • . • ....•.• •.. •.••. • 
>ERVc;. I S [E. I: P . . . . . • .......•. . ....•. • 

SE.RVE: I .> [I E GRufi • • . • . . . . • . . . . . . . . • . • ....... 
~FRVEIS DIUERS~S Ibera I le&, escandol& pu-
bllc&, di&Cu 10n11 fam1l1er&, etc.\ .... • .•. 
T~UtADE& TFLEFONIJUES <con&ulta general) • . 
~t.RUEI~ DE MAN.ENIMENT de llum . . ...••...•. 
SFR11EIS DE MANTE.NIME:N~ d'aag~e .....•.•.. . . 

4Jt> 
126 
91 
~~ 

13 
17 
18 
10 

8 

26/ 
9~} 

116 
:l4 

per no haver-hi mé~ a&s~mptes de què trec ar, 
quan &6n le& v 1nt 1 tre~ hores quaranta-vult m1nuts, el 
Sr. Rl r.alde e1xewa Ja se&"IO 1 amb ella le pre&e n t e ta, 
que 6& ~ l qnede pel& aSSIStent& , amb Ml, el S~cretera, 
ho certlfiC.o. 
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U)I'IC..('dCI• ul'lc!l &ub· ei'CIO de :tLCOC .-pte&. fltrl~ dol Pla 
d'HJude per a ~&cole& d'Ar•& Pla&tlque& 198~. 

, acorde per unen.m.tat erceptar 
ubver.c.1 or. s. 

lle.- PRH.S PRE:tUNTlS. 

~1.1.- El ~r. Alcalde expo~a e: nou Pla de 
Ar.1mal endegat per l.a .:;e,.,era:ltat, tent especia 
al fet de que per la s1gnatura de les gu1es san1 
t1nqu1 que desp<acar l'Interessat al muniGI~I p 
Cessà de ia Selva. 

Sanitat 
e&m('nt 

er 1e e. 
oper de 

11.2 . - Eï Sr. Blanch dé.na lec;,tura a .,ne èr1e do 
conferencie& que es duran a terme el& prop('r& m ~os amb 
e I suport de "la .:a 1xe" . 

11.3.- El Sr. rar·ranza demòna !)e l'¡nfor I sobre 
e&tat en q..,o e trober les otres de la .:Oa.e de Sc;&&IO'"•& 

de •'Aiul"tament , 
El Sr. Alcalde rnarqfeste que <!>'han ed)ud cet les 

obre& de ~1nture 1 de construcc10 óe le nove teu e. 
El Sr. Alba fe esment que ('n els Flens no h1 e&

&l&telx publ1c per manca d'espai. 

11. ... - El .r. Carranza :lenun.:u~ que el pro lema de 
l'exl&tèncla en una v1venda oe la pleca de gran uent1tat 
de gos&o& seg~e1x preocupant al ve•net. 

11.5. Et ::.r. Hlbà fa dlterents Gon&l erac1ons 
sobre les re~ent'!> obres d'~rban1tzac16 de 4er1~ cerrers 
de Lleqo~tere, concretament e~menta el descont nt del& 
•Je•ns -:!el cerrer La Peu des de I 1n1c1 de les cb e~ . 1:-1 
foret que es trobe en 1!1 carretera de Sant llore e;. el 
~et d~ q..,o en el carrer de To~sa n1 hag1 v 1n& que 
eb<lquon fora de !o xerx.) mun 1c 1pa I de e leveguera 

11.6.- El Sr. Hlba pros5egue1x 1 es pregun e sobre 
la leqel1tat urben1&t1ca del nou Quarter de la Guàrdia 
C1v1l en el referent a alçades mínlm('S. 

El Sr. Rem1rez conteste que es tracte d ne obre 
d'us 1 utilitat publica 1 c~m e tal la leglslac1 perm"t 
sobrepe sar els l1m1ts urban•st1c 

L. I Al.tALGE' EL 3ECF.:.TARI 

E l S REG I..>ORc; 
11. '. El •_r, Coma& c•.mer>t~ QUE:' ,·e~falt d 

tle1ene ce>de1x pel pa'> de eal'l',o~s de qren tonol 
&Oh.,:~ mct<IKOS que ne car•er ·~I ~ol pe 
I e te• de le~ vorere•. 
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'::I e. . DONHR , Oi1P TE. DE ... • e.c:. ~uD 1 E.F E ~.or .J¡:.¡ r 
RE~LITAT ~t.IÀl DE LLAG03TtRH. 

~eguadem~~t el Reqador d'H~~I&tencae S ... cael 
Ange, Grebu:o~e. done compte de l'estudi e+ectuet 
le Realatat ~ocaal de LLeqo&tera, 
trescendèncle del treball e~ver& e 
CIC~CIO$ O&&l&ten~ICI& que pateiX el mU~IClpl 0 

aquest esperat de superecao pe: que creu cor,enaen 
contanu,tet en el servea en forme de 
l'as&a~tent socaal 3re. Ester Susquet& ~n 

prestecao dc serval~ d'assessorament. 

E l Sr. Hlbà pregunta sobre la nroces&ate 
~erve1. El Sr. Alcalde Fonamente la neve respost 
daferent~ problemes resolt& durant els enteraors 6 

El s ... Hlba pro&!lequeax 1 sc..!. lac1te 1ue 
cretera l'anforr.a sobre la relacao ebor~l 

teblarà. 

El 3r. Secretara re~pon que no havent 
pr~rroget el contracte d~ trebeal amb el que e~ 

prestant el~ er~ea&, e~ consadera que t~l releca 
lora! no exa&teax en el sentat que contemple I 
del~ Treballador~, &I be Javer:.es senté,.cae 
Central de Treball ~ontemplen qu~ el f~t de q~e e~ 
de&en•olupent uno actavatet de forme requ:ar, en un 
pre~•~, ~oto un h~rera a amb una determaneie pre 
~elerael e~ con~tatutau d'uno releca6 laboral de re 

9è. HL.L~GALION~ PRESENTADES AL APROvh:IO I 
OEL PLA PARCIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL. 

Segu.dement el Sr. Alcalde done 
<!!l.leqecaon& .... ontr<!l el Pli!l Parcial de 
prc~entede& per pertaculer~ afectats. 
el moment oportu per e la seva .on& dera~a6 
, 'eprc.ve~a6 provt&IO~el do 1 'esmentat Pla, 1 
fanelatet d evua ~o és altre que 1<!1 d'anforme 
membres de l Ple de les ob)eccaons presentades 1 
voluntat d~ fer trescendar e: f~t e 1 opan16 
mat¡~nçant oqueet acte o d'altre& que po&teraorme 
puguan dur e terme, donada la 1mport6ncae de ' 
lament anduetraol. 

El Sr. Alba apunta que ~·~o~rao de 
&J&teme d'exprop1ecao co~ u~a formul~ 
VIObllltOt el prOJeCte , 

lüé.· t-~CC:E:F-TA:I J DE OIF"ERE"N·~ Jfi,Jf"'C..IO'IS. 

~tera la re~oluM1~ de la D1rec~ao be~crel 

lt•ate Langu• tato en I~ que es n~tafaç~ .a 
d una ~ubven~IO p~le Curso& de .a•ala. 

Ates l'et~ra e I Oapute~16 de GarQrto er 

artgua 
lloc 

teca6 

ICIAL 



Nont&errat Ruft ~u1g. 

Dolor& Kvt' Pu¡ol. 
~orle& Col~m R1era. 
Ne. I ebe: L lobet ~uevora. 
<ev1er Gruert~oner Ro1g. 

-Josep Llufe Poe+1go Garc•a. 

Han reeultet amb euper1or p~ntua~16, 

exc~CICI& de maqu1ne 1 •edecclò com p~le m~·•t~ 
en pr1mer !,oc. e-n Ramon Brugulat Pege'l, &e'JUit 
Rut z Pu ¡o I. 

S &worde la eeve •nc.luelo en la 
d'equeet H¡untoment. 

6è.- APROVACIO DE LES BASES QU~ HAN 
1P1S lli O~lS PER COBRIR 2 PLACES D 1 AUX IL I AR 

Donada I 1 excedènc 1 a vo I unt àr 1 a Je 
Melet, Adm•n•etrat•u en plantille d equeet 

Ateee le re&cl&ló del contracte de 
N1que I. 

~~ dóna compte al Ple del ~Iee de 8e&~e 
req1r 1 1 opo&lCIÓ per prove1• en prop•e•at d 
d'eu>.1:1ar admlnl&tratlu d1ne le ~lentllle 
A¡untemert. Ee fe e.ment e l'exerCICI de 
luntar1 ~on&l&ten+ en la velorec•o dc:e 
e~bre un 1d1oma estranger, que ée trobat 
per la qual coee no es contemplarà E'n l~e 
l 1 e~ter1or po&•ura s acorda per unan1m1ta•: 

I.- tonvot.ar ~el &!&terna de Jl¡,re 
places d'auÀ1I1ar adm•n•etrettlv e prove•• 

pe1e 

laboral 

du ee 

11.- A~rover el Plec de Baeee que h~n de eg1r e. 
procediment d 1 opo&ICI~. 

lll. Publ1c.er :•anui"CI de c,.OI"I.>catOrl 
Butllett OfiC.Iel de la Prov•ncu;. 

Atesa la recent 1ntegrac16 d 1 Eepanye e la 
Donada la voceç16 europeista que ha 

Llegoetera a l'acollir en el eev terme qent pr 
tot e: cont.nent. · 

Al Ple de I A¡unternent es propoeo 
eeguent ec.ord: 

en el 

• E_. F. 
pt~lés 

nent d~ 

del 

1.-- Mdher1r ec al mov1mont 'NunlclplP d'E ropa". 

Il. C..ol.locer er, :ee d1Ferente cmtrode 
~•la ~I dl&tlnt•u ¡jer,t1f1cador. 

fi 3r. Alba pr~n la paraula per fer con 
&eu'\duotes~obr~lelegal¡tet de la ol.loc..e 
anegren~e dl&t•ntlu& a le'l entrade d~ lo poblec. 

~o&ade .e propo~te a votec1~ e epr 
unen1rro1tat. 

35003h 
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Donat l &c<r1 del Con!!>e:l d'F<drtnH.tr!ICIO dc: 
ln&tlt~t Català del Sol de date 24 d'octubre ~e ~Só 

pel que 1-oe estat 'lpro,.,et el pre ... tec. ue lO ... ~.• ó, 

pe&&ete"· 
Per tel de pr~ced1r a la •remlteclo de 

operec 10, el f-Ie de l'>qun•e'llent adopte el& 
ec o rd, : 

esmen ede 
sego nt& 

1.-- Con~1gner en e. Pre&supo&t per e l exer,¡c. de 
198~ le pert1de pressupostar 1e ed1ent per ret~ ner 
l'tmport del ~ep1tel 1 del& &eu& 1nterenso~ ~ pert1r do 
le date de peqement de le darrere certttlc&c.lo d'obre 

11.-- E&teblor com a gt~rent1a de> .a devolLCió del 
pr~&tec el& tngre&BO& que obté l A¡untement e carrec del 
F~n& ~actonel de Cooperació Muntc1pal. 

11 I.-- So I. l1c 1 tar :'ert r eqa un-ned teta de I 25 % de 
l'Import total de l'e1ut per &ufregar le& 
d'lniC"I d obre&. 

IU. - ~acuitar ~I ~r. Hlcelde per e •e 
del convent c.orre&ponent . 

4rt. · SOL.~ICir~D D EXCEDENCIH J'~N FUNCIONA~l. 

El Sr. Joan Tenne& '1e:et, f'unc.tonerJ 
plentllle d'eque&t A¡untamel"t, ha sol.ltcltet 
~lerec16 d'eKcedèn~le voluntar1a p~r tnt~rè& per•1cul 

Per e1xo, el Ple de l'A¡~ntement adopte el 
acord: 

1.-- Conforme el que di&po&a l'article 29 ).e 

LLei )0, 19,4, del 2 d'ego&t, de Me&ures per e le re• 
de le Furc16 Públtce, e& concedeix l'excc>dénc.Je 
tàr Je per 1nterè~ pert1culer al Sr. Joan Tar1ne& 
pel term1n1 de 10 el"y&. 

Il.-- E I Fu~~toner1 excedent no mort tare 
bucton n1 )¡&era co"lputetle el temp& roma& or 
tuec16 el& efecte& d'e&cen&os, tr1enn1& 1 drot& pe&&l 

111.- O'eq~e&t ec.ord ~en donera com~te 
q1stre de per&one: per e l'efectiVItat de tot el 
dt&po&e. 

&:;è, 

Lt-tBORALS. 
DONAR COM~r~ [~ DIFERENTS 

Soqu•de~ent el er. Alc~lde dona .ompte del re u 
del conc,,r~-OPJtiiCIO d~.ot e teroe en n&te& e aa 
trecte~1 laboral Je do,., I!U><Iltsr& e•intnl tr~t1u 

e&~tre~t& ed'lle&o que &e~utdenent e5 dete,len: 

Rem"n Brugulat Pa1e& 
Ma. Ro&l! '1or,..~ Re.olor>s. 
Montserrat ~er,..tó~ ~eler. 

France&c. orte& R~e~o. 



A[TH N lo ~6 ~[LA ·Fo~IC L. GIN.~)H 
OIA~ Df D~<~~s~~ DE 1986. 

A lo~~~~ jo ~laq~~tero, ~~sent 

hores 1 tres ,,,,n,tr tlel d•a trn!l <1e 
no ... ce~"t& 1u1t..,nta l:IH, a la Sal..- de Se&'" ten. 
de le v1le e!l rf'luna•x I 'AJU"'t~ment Plo par 
~f'l~liiÓ ordtnàrl& ote lli Prco;tdcn 1 dc I !I 
~o~ep Pu1g Rod~. l!mb J'a!l~l~tnnc I& d~l Pcg¡ 
Anqel Grabu.o e L.orcoy, Joan Gruert Come, lo&€' 
Cano, Jo:~ep 81ench lall-llosera, Joequ•~ .omll 
Jo en Co, I Bueno, Jo:~ep Tl. ron Boa de I liS, 'o en 
Coll, Joê'ln lerrerze Peregrtna, Jal~ed r Pare 
JDsep A,ba Mlltllml!le. ~a e"cu~et le seva ese.s 
Sr. Joan Febre! as Llo•1eree. Hctue CO"l e C:.ecret 
Xavter Bes&Dla Am~etller. 

El Sr. Alcalde declere tberta la &e&&IO 
en I 'estudi dels ten,es tnc.osos en 1 'ordre del 

ler.- LtCTURA I APROUAtiO DE l 'A~TA DE 
ANTERIOR.-

EL 

dues 
m1l 

Case 

:Or. 
L~"& , ... ~. 

Ramorez 
T'ar,.fl5, 

J ¡qdemu,..t 
1.'1la I 

ènc1a el 
r 1 e I o:;,.. 

s'entre 
i e. 

A SESSIO 

Es .leqe•" l'acta de> la aesa•6 antro tor que, 
trobada ~onrorme, é~ aprlvada per unan1m1tat. 

2on.- D~~PAT~ uFitlAL.-

2.1.- Ea dOna compte dels eecr1ta ~dr~cet 
A¡Jntement en •¡ste& a la compOlllCio del:~ 

qual•t•c~dora pP.r cobrtr una pleca de Pol1t1e 
L'Escole d AdmlnJatrac•ò Publ1ce de Catalunya n 

e .sq,..,e t 

trlbUI"al& 
H tpa,, 

mbre corn 
auple~t 

de Ge 
la r~•e. 

'!I repre:~en tant DI ">r. Joan Mont Mergl!l I, ea sen 
el Sr. Evar1:1t ..lalle¡o 1 Bonet. El Depertemen 
vernê'ICIO de ¡..,Generalitat nombre com.., t 1tular a 
Carme Bertran Gonza.ez, 
Martrnez. 

1 com a sup.ent a Llu•s 

".2. Eacr1t del defensor del Poble, 
Rurz ~1menez Corté,, R.E. n' 1.~21, en el que e 
que ee d6<'a per con.-lurdl! ).-, tn.,oe&ttgllctO 
tnstanc•e de Joequtma ~ateu Seure, ¡unt amb 
per la col.labor.., etb oonede. 

2.3.- Eecrtt del Centre d~ b€'&tto • 
~r1butàr1o, R.t. n' 1.41~, en el quo e~ ro~un1c 
01recct6 Gener~: del [entre dn Ge.t10 no he eut 
procc~t~ont propo~et per :a (er~nw18 Terrt 
~•:~te~ e la re~•s•o cedaatral u•be~e. per 
tèc.r t~e pre&r;upo&tà• ta. 

}er. HPRC'Vt-\t.l J D'UN COIIVEt-.1 t'I 

TITUT CATALA DEL SJL .-
I&NRR 

Ates~ la sol.ltclt~d de pré$·~~ eJr<~ed 
parte•ent de Pel ttc.a Terr,t~rlel 1 C~rc Publ1 
Generalitat p~r e la reel•tze~1o d I~& 
construcció del no~ LJt&penserl Mun>clpel. 
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Saraqo~&e 1 la c,onventei"CI& de reel1tzer 
entre el~ ve1n~ del p&~3elg Pompeu Febre, 
veur• obl1gat e votar en contre dc la 
I 'e&menli. 

una 

~I Sr. Alcalde, com e ponent, expre&~e ~ 
1 'e~mene. Po~eda e vote~1ó, &'obté el ~egucnt 

Voten af1rmettvement el& Sr&. Pu1g, G 
m1 rez, Grebulo:.e, Blanch, Coma&, Turon 1 Coll. 

Voten negettvament els ~r~. Albà, Paré&, 
1 Cerrcnze. 

llè.- INICI DE L'EXPEDIENT URBANISTIC 
DE LA URBANITZAL.IO "SELVA BRAVA".-

Atè& que en el Ple celebrat el d1a 6 
1986 es ve acordar concedir el term1n1 d un me 
perttr de lc notificaciÓ de l'acord el pr·omo 
Urbenttzaclò SELVH BRAVA perque pre&enté~ el p 
Ple Pere 1a I. 

Vtst que aquest& term1n1~ en la date d 
complert, el Ple acorde per unentmttat 
Comi&&J6 Provanc1el d Urban1~me perquè com 
supertor anac11 el procedtment eenc1onedor 
temple l'ert. 6~ del Reglament de Dt&ctplana 

12è.- PRECS I PREGUNTES.-

12.1 . - El Sr. Alba pregunte &obre lea cc 
tntoxtcactó que ~ufr1ren algun& escolar& del 
51 la cause fou l'aigua, perquè n1 e'ev1&e 
coetàn1ament al& do& col.legt& . 

El Sr . Alcalde conte&te que no e& pot e 
l'etgue de l'eba&tement muntctpel fo& la ceu&e 
les lntoxtcecton& esmentades. Oue el fet 
col.legt Ntre. Sra . del Carme a'e&sebentés 
rior1tet el col. legt Lacu:.tàr1e ve donat pel f 
fou el Dr. Solo qut els va Informar e t1tol 
mentre :'AJuntament advertia po:.ter1orment, 
com &e l'Informa . 
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12.2. El ~r. ~ebrelle& denuncia el mel e~tct en 
que e& trobe de& de fe temp5 un &ector del pe& etg Pompeu 
Fabre degut e un rebenten, :.ense que f1ns avu1 ~'ht heg1 
poset cura. 

I per no haver-hi mé& cs&umpte& de qu 
quen ~ón lea vtnt-1-tres hores 1 quaranta-nou 
Sr. Pres 1 dent e 1 xec e I e :;es& 16 a amb e I I a 1 a p 
que ès &agnada pel& a&sastents, amb mt, el Sec 
ho cert1f1co. 
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Voten oflrmot&vame~t els Sre. RibA, 
Fobrelias 1 Corronze. 

~Voten negativament els Srs. Pu1g, Gruart, 
marez, Grabuaoso, Blanch, Comes, Turon 1 ~oli. 

A cont1nuac16 ee presente l'esmeno redactada 
Sr. Joan Gruort, del Grup Mun1c1pal Lonvcrgenc1e 1 
que cop1ede literalment, d1u: 

"51 cel Fer una velorec16 del resultat 
pert1r del nou &lsteme de Clrculec1o o ~legostere, 
de començar per dir que el pr1mer benefiCI he estat o 
mtn1m1tzec16 de la confllctlVItet eiXí com la q 
deseper1C16 del& 1nC1dente 1 ecctdents Clr~uletoras 
carrers de me¡or volum. 

Angel Gu1merà, carrer amb una gran 
comerç 1 per tant uno gran efluència de concurrents, 
de1xet d'~&ser aquell punt negre que taponava I 'ent 
al centre del poble 1 ebeorv1e l'eefor9 poliCI&l per 
de solucaoner el& nombrosos embossos que h1 havte. 
els carrera mee centr1cs de la poblac16 ce pot actuar 
la sufiCient Flexabalatot eene que per aaxo ee produaa 
&ltuacaone en6malee tot permetent que el& ueue 
eparquan durant el temps neceeser1 per e Iee 
compre&. 

En la maJOria de carrers, el Sistema de 
en d1reccao un1ce he donat flu1desa 1 he restat 
fl1Ct1v1tat, tot 1 permetent els agent& d'éeeer 
flexible& 1 tolerar aparcaments mée o monya breus 
benefiCI del~ ueuer1e 1 dels comerços o ~onee comcrc1 
o lea que ea concurre1x, 1 e1x1 ho proven els 
1nformee del& professionals a qu1 encomanem 
tasques. 

No obstant, resten encara alguna punt& 
quere1xen de reeoluc1ons o reflex1ona &obre 
aoluct6. 

Per tot a1x6, PROPOSO com a membre d'aqu 
A¡untament que e'aasumetxtn les següent& teequee: 

--Procedir o geet1onar 1 executor URGENTMENT 
obre& necee&òrtee per tal d'obrir el CARRER 
qu1no 1mportanc1a é& VItel per tel d'errtbar e uns 
vells de ctrculac16, entrades 1 eort1dee, ópt1ms, 1 
el que d1ffc1lment es podrà anar mée enllA de eoluc1 
precòr1e& 1 me&ee prOVI&Ionels com per eater-lee ref 
un 1 altre cop &en& perJudiCI d'exceee1vea molè&tle& e 
poblec16 1 pèrdua de eor1etet per part de l'AJuntament 

-- Re&IJtzar una consulta els veïna del PASSEIG 
tel do conclu1r def1n1t1vement amb una aoluc16 &1 m6s 
tolerable, &obre el tema de 1 'aparcament. 

--AnalitZar la possJbll,tat que el cerrer 
SELLERS pugu1 eeaer de dues d1recc1one, ates ea poc 
de veh1clee concurre~t& per raons comerc1ele, 1 l'1nte 
en què e& converte1~1 en una altra v1e d'accés el cen 
de le poblac16 amb l'eportec1o a descongestionar 
encere el carrer Ange; Guimerà. 

--Convertir en darecc16 unaca el carrer 
degut e la d1f1cultet d aparcament, ele norebro&o~ 
l'eaceese flu1deae." 

El Sr. AlbA prèr Ja paraula per fer con~ter 
comparteix la 1deo de la neceeettet a'oberture del cor 
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reflex1oner &obre lo ~eva ~prove~10 deftn1t1ve. 
Sequ1dem~nt e& pe&&e e doner lectura e 

pre&ent~de pel& Reg1dore de, Grup Soctelt~te qu 
ltterelment dtu: 

'En v1 rtud de I e 1nv1 t~c 10 de I ">r. Alce ld 
MuniCipal Socl&ll&te per pre&ent~r una alter 
model d'ordenaCIÓ del tran&lt, prc&entem I 
propo&ta o moc16 que po&em e la cor&1derac1o de 

No &erA le no&tre 1ntenc16 I~ reforme e 
l'anterior ordenament que tote plegat& ver 
provl&lonelment, cona1derem que te encert& 1 
completament vài1ds 1 per t~nt e& trecter1~ d 
I exper1ènc1e d'eque&t temps de provlslonallt 
I 1r-ne algunes co&es. 

H1xf proposem que e& torn1 e doner dues 
el carrer ~ngel Gutmerà però nomé& e pert1r de 
amb el carrer Compte Gu1fré . AIXÒ ropre&erta 
e¡udar e la flutde&e, tembe s'heuria de cenv1e 
recció de l carrer C.Colom . 

I 'eemena 
cop1ade 

Grup 
el 

de 
aprovar 

a&pectes 
rofttar 

pu-

treCCIOn& 
cru Illa 

que 
la 

per 
di-

També proposem que el carrer 
due& d1recC10n& en tota la seva 
semble que es uno v1a molt v1tal 
deeaprof1tede. 

Cor&ellers stgu1 
llargada, p rquè 

de 
ens 

està en canv1 

D1recc16 un1ce al carrer N1qd1a en d1recc 
D1recclo un1ce al carrer Barcelona en 

Nord, o &I de cas pre&ervar-hl lloc& proh1b1t 
cement per poder emeger-&'h¡ 1 donar el pes pre 

D1recc1ò un1ca en el carrer G. Rus1ñol en 
Est. 

Proh1b1c1ó de c1rculac1o de cem1ons en e 
Pompeu Febre 1 el1m1nar l'aparcament sobre el 
poder-li retornar lo magntflcèncle 1 una 
s1derac1ó en una zona tan prtnc1pel. Treure els 
1 antiestètic& taulons. L'amplada dels 
euf1c1ent per al pe& de do& vehicle& menor&. 
t1ndr1a l'1nconven1ent de la recoll1de d'e&comb 
s'haurte de &olucloner pel sl&teme de "conte1n 
però e&tretèg1cement col.locets per ecced1r-~1 
de les cantonades. 

En pr1nc1p1 sembla que un poble com 
llevat d elgune& excepclon&, amb carrer& ample 
no he d'oferir gran problemàtica el tràn&lt de 
per e1xo malgrat el r1sc d'é&ser repetitiUS 
esment, que no h1 ha cep lle1, ordre o normet1 
&I sola &oluclont les coees, cel lo voluntat 
complir 1 llpllcar-le r¡gurosement, no h1 vel 
t1smes r1 priVJlegJ& 1 per etxó entenem que molt 
~6n ~pa1vagots per I 'ectuec16 dec1d1da del& 
els responseble& 1 &obretot per mesures rec1o 
etxo propoaem que s'eltmJnan tot& ~ls gual~ qu 
estrlctement neceeserJ& 1 e& pugu1 eprof1ter ei 
aparcaments 1 que donem una ¡metge de reapecte 
apercer sobre le& "aceres• <elmeny& e lo ple 
re3tln gren& e&pel& JuJt~.-- Lleqo&tere, 2~ d 
ae 1986." 

tl s~. Alcelde, com e ponent, 
essumctx I esmene, amb la qwe, co&e C& 
obtenint el &eguent ~eaultet: 
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o>- Oue le~ quote~ que c~rre~po~gu1n a 
contribuent ~1gu1 not1t1cede Individualment, ~~ 
coneguts, o &I è~ el cea, ~ltjen~ent edictes. 

8è.- APROUACIO DEL PLf.t PARCik- 'MAS ..:;QTRRRA". 
EAem1net I expedient del Ple Parcial MAS 

1 11 redactat per IniCiativa pr1vede e 1nat6nc1e 
promotor "Promoc1one~ Senta Isabel ~.A.", el que! 
lea prescripCIOns que determ1nen el~ erta. 57 
delReglement de PlaneJament 1 ó del Reglament 
aenvolupement de la ~le1 de Catalunya 9-1981, de 
novembre. 

Trobat conforme, d'acord amb el que 
ert. 18 1 aeguent& del Reglament per el 
de la Lle1 3/1984, de 9 de gener, el Ple, 
acorda: 

l.- Aprovar lnlclelment el Pl<'!l Perc1el MAS 
Il. 

2.- Sotmetre'! e 1nformac1ó publ1ce 
term1n1 d'un mea m1tjen9ent enunc1 que a'1n&er1rà 
B.O.P.- Durant aquest peroode l'expedient quedara a 
Secretaria de I 'Ajuntament e di&pO&ICio de qualsevol 
vulgu1 exem1ner·lo 1 formular-hi lea el.legac¡on& 
t1nenta. 

9è.- APROVACIO DEL ?RQJECTE DE REPHRCEL.LACIO 
SEtTOR CAVISA.-

Exam1nat l'expedient de reparcel. lacao volunt 
anomenat "Sector CAVISA" redactat per an1c1etava pr1 
e 1natAnc1a del& Sra. Angel Ayach Ribot, Enr1c 
Monsó, Uar1plaa S.A., Josep Exp6a1to Maaferrar, 
Exp6:.1to Me&ferrer, Salvador Cora Serre 
d'Enr1que Zunzunegu1. 

t1ca. 

Vl&t el pro¡ecte de reparcel.lac1ó presentat. 
Atès I· ert. 11? de I Reg lament de Gest 1ó Urben 

El Ple acorde per unan1m1tat: 
1.- Aprovar IniCialment el projecte de 

cel.lac16 del sector CAviSA. 
2.- Exposar-lo a 1nformac16 públ1ce durant 1? 

mitJançant enunc1 que & 1 ln&enrà al Butllet• OfiCial 
la provincia. 

3.- Formalitzar en escr1pture publ1ce la 
del& Sra. Successora d'Enr1que de Zunzunegu1 Mor 
corresponent el 10 '% d'eprof1tement m1g 1 1n:.tar la 
ln&crapciO en el Reg1atre de la Propietat. 

4.- Facultar a. Sr. Mlcalde per &Ignar la 
mentec16 pertinent. 

106. APROVACIJ DE~ PL~ CIRCU~RTL~I.-

El Sr. Al~alde prèn la pera~le per cor~tatar 
mé:. de 6 ~e&o& que e& va aprovar IniCialment el 
C¡rc~leclO de Llago:.tere, que en l•neea general& 
C..OOII Informa Ja PoJICIO M ... nlClpeJ, he dl~~•rult a 
conflictivitat ~1arae, pel que creJ que~~ ~I no~~nt e 



E><o1111net , •e,.pedtent ,nstr•u t per " I epltC&L. 
to~trabu~J~ns Espe~tols, I e•tgenclo de 1e quo 
oblagotòr1e per o :•exe~~c16 de le ~onstrucct 

tol. lector del ~orrer Conole¡es segons .'ert. 2~ 
Llet 40/l~Ol, de 28 d octubre. 

D'acord amb el dictamen de le Loml&&to 
d'Htsende 1 Potr1mon¡ el Ple ec~rde, per unontmltet 

1)- Apl1cer obl1getòr1ement Contr1bu~1ons ~s 
per e I 'e><ecucló de lea obres de construcció del 
lector del C/ Conele¡es. 

2)- F1xer el cost de les obres en 
pesaetea, d'acord amb l'1nforme tècn1c. 

})- F1xer le quent1tet o repert1r entre 
nef1c1eras en 2.}92.?05,- pte&. equ1velents el 
cost de leo obre&, ete&o llur noturolese. 

4)- Ten1nt en compte la neturelese de 
o'epltcerà com a rnodul de repartiment el de "metre 
de f oc .!In e ·•: 

. 2.}92.?05 peosetes 
------------------ e 5.895,193 pte&. m. 

40S,84 metres 
S>- Aprovar lo reloc16 de quotes 

su l tente de l'opltcoct6 del mòdul opl1ceble 
d'obro repercutlble, que es le següent: 

~--------------------------------------------------

PROPIETARI 
metres QUOTA 

DEFI
feçona NITIVA. 

1er. 
PAGA
MENT. 

---------------------------------------------------
N. Nohé Noron¡o ..... . 37,00 
M. P1 Modrenys .•• .. .. 25,80 
A. Font<AJUNTAMENT> .. 11,20 
Soler QUART~R G.C •.• . 1S,86 
J. A1guobelle Seber1.18,8? 
L. G1epert Esteve .. . . 14,SO 
L. Gaspert Esteve ..•. 13,8/ 
N. Donat Oeueet ... ... 9,45 
A. Pu1g Coll . . . ...... 4,80 
J. Pu1g Vtñoles ......... . ao 
D. Noguera G1epert 1 . 
ctnc més .......... . .• 28,0S 
J. Boedelle Espluge . . 19,56 
1'1. Dorce Muné .... . .. . 15,50 
U, Mull Meteu ... . .... 8,/2 
M. Dorce ~lune .. ...... 10,30 
D. U1del Lltnàs ...... 18,40 
J . >< 1 r re Got erre ..... 14 , 3 5 
P . Po I I I So I o ....... . 1 S , 9 O 
P. Pegée Utdol ....... ~.oo 
I. Pu ¡o I er X 1 mcn a & .. • 9, 66 
J. Turon Rebe&edes ... l3,JS 
J . Plenelle Arneu .... 9,26 
J. Mellorq~1 Ptgem ... 41,/0 
M. G1spert Volent• ... 4 1 77 
E. bl&pert \.e lent 1 ... 9,40 
N. Donat Doueet ..•.•. 25,7' 

350027 

. . 218.122 

.. 152.09ó 

.. 66 . 026 

.. 93.'198 

.. 111.124 
85.480 
8!. 766 
?5.710 
28.297 
28.291 

.. 165.360 

.. ll?.HO 
91.3/5 

.. 51.406 

. . 60 . /20 

.. 108.471 
64.596 
93.134 
29.4/6 
S/. 065 
78./01 
?4.58"" 

.. 245.829 

.. 28.120 

.. c;;c; ... 1S 

.. 151.919 

.. 120.888 .. 
84.296 .. 
36. S93 .. 
?1.818 .. 
61.818 .. 
47. 37S .• 
47 . 316 .• 
30 . 8/5 .. 
15.683 . . 
15.683 .. 

91.646 .. 
63.907 . . 
50.642 .. 
28.490 .. 
33.652 .. 
4/. 86S .. 
eo6. aes .• 
Sl. 949 .• 
16.336 .. 
31.62/ .. 
4.L611 .. 
30.2~4 .. 24. 

.. 1'S6.24 ..... 109 . 
1S.S84 .. 12. 
lO. '12 .. 24 . 
64.19-' .. 61. 
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Terr1t0r1~l~ del Dep~rt~ment de Treb~ll de I~ Gener~ll 
de :~t~luny~. 

6è.- MODIFICACIO DE P~RTIDES DEL PRESSL?O~T. 

Ex~m1n~t& el~ crèdit& c~n&lgn~t& en lea 
p~rt1dea preasupo~tà~le& que Integren el pres&u 
mun1c1p~l VIgent, és prec1a ~c~d1r ~ ~n &uplement 
crèd1t m1t¡~nc~nt tr~naferènc1~. conforme ~mb el 
d1spoae I 'ert. 16 de :e Lle1 .. 0/1981, de 28 d'octu 
tota vegada que no ex1ate1x superav1t o p~rt1de reault 
1 sense epl1cecl6 dels 1ngresaos sobre les despeses 
I 'exerc1c1 enter1or l1qu1det. 

D'acord amb el dlct~men de le Com1ss16 
d'H1sende 1 Petr1mOn1, 1 ten1nt en compte que 
trensFer~nc1~ proposada ten sols afecte ~ cons1gnoc¡ 
sobre lea que no ex1sle1x l1qu1dade n1 contreta 
obl1gec16, el Ple acorde per unan1m1tat: 

1.- Aprovar l'esmentada proposta de Suplement 
Crèdit m1t¡encent transferència en el Pressupost 
c1p~l 1.986, quedant f1xedea les pert1des preseupoatàr 
de 1~ mener~ seguent: 

BAIXES.-

PART IDA: 
C~p.Art.Con.Fun. 

2 9 1 .70 
6 1 I 27 
6 1 1 4;' 

AUG11ENTS. -

PARTIDA: 
Cep.Art.Con . Fun. 

1 2 5 00 
2 2 ' 31 
2 3 4 10 
2 7 4 10 
2 5 6 10 
2 7 e 10 
2 6 2 ;?O 
6 1 1 1l 
6 1 7 lO 

CONSIGNACIO 
QUE TENIEN 
1.250.000,-
7.696.472,-
1.800.000,-

BAIXES PER 
TRANSFEREN:IA 

70,'. 940,
o.OOO.OOO,-
1.320 . 693,-

13.246.472,- 8.328.633,-

CONSIGNACIO 
QUE TENIEN 
5.072.006,-
1.200.000,-

800.000,-
2.100.000.-

700.000,-
2.650.000,-
6.000.000,
s.ooo.ooo,-
1.161.614, 

AUGMENTS PER 
TRANSF"ERENCIA 

700.000.-
2o;o.ooo,-
250.000,-
800.000,-
300.000,-

2.700.000,-
2.420.69>,· 

10?.940,-
1.000.000,-

~4.483.620,- 8.328.633,-

4.917.839 -

TOTAL 

7.572.006 -
1.470.000-
1.050.000-
2.900.000 -

800.000 • 
7.350.000 
8.420.693 -
S.l07.-;J40 
2.16l.òl4 -

32.812.253 -

2.- Expo~er el publ1c 
term1n1 de 15 d1ea, pre1ae 
Of1cl~l de le prov,ncaa. 

el present e~ord, 

publa~e~~~ ~n ~I 

)è.- APROVAC I O DE LA L IQUIDAC I O F I t~?.L DE 
CONTRIBUCIONS ESPEC1ALS CORRE~PONENTS A ~ES 03RES 
CONSTRUtCIO DEL COL.L~CTOR DEL CARRER CANALEJAS.-



Per tant, quede aprovada la propo~ta 
ab~olute del~ membre~ es~•~tent~. 

Jer.- HPROVACIO DEL PROJECTE 
D'OBRES I SERVEIS.-

Atès el Ple d'Obre~ 1 Serve•~ de 
¡ • any 1. 98.7 . 

Donada ae necessttet de sene¡amert de 
res1duel~ abocades en el trem comprè~ en el 
que eflue•xen e cel obert. 

maJor te 

E.L PLH 

per e 

V1~te la trescendènc¡a d'aquesta obre d1 ~ de le 
selubr¡tet general del municipi. 

El Sr. Alcalde proposa el Ple I 'edopc•ó del~ se
guents ecc.rd~: 

1.-- Aprovar el Projecte de Sene¡ement del Rec 
Medre I. 

2. - lnserter la ~eva publ•cec1ó en el B.O.P. 
expo~ar-ho el publ1c pel term1n1 d'un me~. 

El Sr. Albà prèn la paraula 1 con~tete l'e~ces~e 
trenscendènbc1e de I 'obre d1ns del Ple Genere de Se
ne¡ement del mun1c1p1 1 lc poca rel;evènc•c d le ¡n
vers•o devent la cobertura del Ple d Obree 1 Se veae. 

El Sr. Alcalde respon que un pressupo t reduat 
fec•late lc vaeb111tet del pro¡ecte, que d'el re bende 
eer1e d1f1calment eubvenctoneble . 

Posada la proposta a votac16 s'obté e seguent 
resultat: 

Vots eftrmettus: Srs. Pu1g, iruert, 
Remarez, Blanch, Comes, Turon, Coll. 

Vote negettue: Srs. Albà, Peree, Feb 
Cerrenze. 

Per tant la propoete quede aprovada pe 
absoluta dele membres ese1stents. 

4rt.- APROVACIO DE L'AVANT-PROJECTE DE LE 
RE:MODELACIO DE L'HOSPITAL MiJNICIPAL "JOSt.P BAUL 

Atese l'eprovecaó de 1 'avant-prOJecte d 
lec16 de I'Hospatel M~nacapal "JOSEP BAU~IDA" 
plenàr1e del Patronat de date S de setembre de 

Vaetoe ele plànols que composen I 'even 
redactat pele Arquitectes Srs. Francesc Regolte 
Soler. 

E.l Ple dc I'A¡untament acorda: 

1.- Aprovar la redecc aó del proJecte 
de la Ree¡dèncte-Hoep•tel 'Josep Beulade", 

2.- Facultar al Patronat per e totes 
eccaons d1r1g1doe e fac¡J¡ter el desenvolu 
l'e~tud1, 

Sè.- CALENDARI DE FESTES LOCRLS. 

Donada le necessatet d'establar el cel 
fcetee locals per el 1.907, el PI~ de , 'A¡unteme 
eetebl1r com e feete~ !ocels 1r.h6b1ls a tote el~ 
el~ daee ~ 1 9 dc ¡uny, 1 comun1cer I acord els 
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ACTA ~ 14 86 U~ LA SE~SIO CELEBRHDA EL Dl 1 
D'OCTU3Rt DE 1986.-

A la VIla de L lago:.tera, ea:.ent lea vint I

hores 1 vult m1~uts del J1a u d'octubre de ~11 no~-c 

vultanta-&1&, o le ~~la de Se&&IO~& de la ~a:.e de la 
ea reuneiK I 'A¡untament Ple per celebrar ae&&lò 
nàr1a, sota :a Prea1dènc1e del ~r. Hlcalde, en Josep 
Rodó, emb I 'a&&l&tèncle deia Reg1dore Sr&. Hngel 
buloaa Corcoy, Jo:.ep Re~1rez Cono, Josep Blanch 
llo&ero, Joaquim Comes Torrés, Josep Turo~ Boodelle, 
Coll Bueno, Joen Gruart Comes, Josep Alba Metemole, n 
Febrelle& Lloveres, Seh•edor Parés VIlà, 1 Joen Cerr e 
Peregrine. He excusat 1e aeve eaatatènc1e el Sr. n 
Pu1qdemunt Coll. Actua com e ->ecreten el Sr. Xe 
Bea;ola Ammetller. 

El Sr. Alcalde declare oberta le ae&at6 1 

en l'estudi deia temes 1~closos en l'ordre del d1e. 

ler.- LECTURA I APROUACIO DE ~'ACTA DE LA 
ANTERIOR.-

Ea llegeix l'acte de le &e&&lò entertor 
trobada conforme, éa eprovede per unen1m1tet. 

2on.- DIFERENTS CONTRACTACIONS PER H LA 
DE LES OBRES DEL DISPENSARI MUNIC!PAL.-

U1at el Pro¡ecte de conatrucctó del 
Muntclpel. 

Donada le 1mm1nent contrectec16 de persone! 
VInent de lea o f I Cines de I' lNEM. 

Atese la teule de contractació que en el 
convoca e l'of1c1na de l'INEM e Pelemós. 

El Sr. Alcalde propose el Ple l'edopc16 del 
guent-a acorda: 

1. · - Contrec ter e I a serve 1 s de I 
Huguet, Arquitecte, 1 Sr. Genoa Beye 
Tècntc 1 per e le dtrecc1ó d'obres 1 

taaedellà Ceoe&, pelete autònom, com e 
I 'execuc 1 ó. 

Sr. Menel Fe eó 
Serrà, Arqutte te 
del Sr. Salve o~ 

r·eapol"l&eb I ea de 

2.- Facultar el Sr. Hlcelde pDr e l'edqui&ICiò 
moter1els, mentre durt 1 ectuel eteteme de conatrucc16 

3.-- Contn1cter leborelment el 'oir. Joaé Rem• 
P~ez, ~ntc 1ntereaaet, per un peroode de 6 mesos 
une retr1bu~1o segona convent. 

[I Sr. Joaep Alba prèn le pereule per fer cons 
que el procediment segu1t per e le contrecteclò 
aerve1a del Sr. Selvedor Leaedelle no ea l'adequat 
respectar le .l1ure concurrèncte d'ofertes. A1xo 
fe conater que ro veu cep 1nconven1ent en lea 
contrectectona que ea proposen. 

Poaede :e proposta e vo•ec1ó s'obté el aeg 
reau I tet: 

Vota eftrn:ettu~: Sra. o->utg, .,ruert, Grebul
Blench, Turon, -.omes, Coll 1 Remrrez. 

Vota negetaua: Alba, Peres, ~eb~elle~ 1 Cerran~e 

de 

ez 
mb 
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16è .- PRECS I PREGUNTES . -
El Sr. Carranza denuncia la situació d~ descon rol en què es tro 

ba l ' abocador municipal . 
El Sr . Alcalde afirma que s ' han realitzat entr 

trobar la solució més adient a les característiques 
El Sr . Carranza es mostra estranyat pels canvi 

s ' observen en alguns dels carrers de nova urbanitza 

vistes a fi de 
del municipi. 

e nivell que 

El Sr . Alcalde contesta que són deguts a les d erents alinea-- 
cions dels immobles pre - existents . 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar 
vint - i - quatre hores , el Sr . President aixeca la ses 
present acta que és signada pels assistents, amb mi 
que ho certifico. 

E 
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d'un mes a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial d la 
~ província . 

13ê.- APROVACIÓ DEL PLA DE COL.LOCACIÓ D'HIDRANTS . -
Donat el perill que per a les persones i béns representa qu ls~ 

vol incendi. 
Vist el Pla de col.locació d ' hidrants . 
Atesa la subvenció que la DiputaciÓ de Girona ha ator~at d 

jel Pla d ' Inversions Municipals 85186, per a la col . locacio de 
ques d'incendi. 

L' Ajuntament Ple acorda aprova!' , per unanimitat, la propos 
formulada per la Comissió Informativa de Serveis: 

1. - Aprovar el segUent Pla d ' instal.lació d'hidrants : 
HIDRANTS EXISTENTS . - Pla~a Catalunya . 

CI Migdia -- CI Consel lers . 
CI Canalejas inici . 
CI Canalejas -- Final . 

HIDRANTS OUE ES COL . LOCARAN E 
S' ESTA PORTANT A TER~.- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CI Cantallops -- CI Panedes . 
CI Gavarres - - CI Camprodon. 
CI Maicna -- Trav. Maiena . 
CI Barceloneta -- Plaça Barceloneta . 
CI Sol - - CI Ganix . 

HIDRANTS PREVISTOS I PENDE~TS DE COL . LOCAR .-

Baixada dc Caldes -- CI Girona . 
CI Canalejas -- CI Constància. 
Passeig Tomàs Boada -- Passeig Romeu . 
Passeig Pompeu Fabra -- CI Pau Casals. 
Passeig Pompeu Fabra -- Passeig Romeu . 
CI Almogàvers -- CI Fivaller. 
CI Major -- CI Santa Anna . 
CI Lleó I -- CI Ganix . 
CI Rafael Mas - - Av . del Canigó . 
CI Cementiri - - CI Pocafarina . 

2 .- Facultar al Sr. Alcalde perquè sieni la documentació 
nent . 

14è .- APROVACIÓ DE LES 
SERVEI DE RECOLLIDA D '~~frñST~G<f~. ~~~~~~~~~~~~~~fm~ 
es deixa sobre la tnula, pendent a •estud i. 

PAL .-
15è.- ADMISSiÓ D' ASPIRANTS A COBRIR UNA PLAÇA DE PO~L~T~C~T~A~~~I~"

---- Atesa la convocatòria per cobrir una plaça de 
Vistos els requisits exigits . 
Es formula la segUcnt relació d ' admesos : 

Angel Ramil Padin. 
José Luís Santamaría Holero. 

Aspirants exclosos: cap . 

La relació d ' aspirants serà exposada al pÚblic durant 15 die 
comptat a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de a -
província . 



L'Ajuntament Ple acor da , per unanimitat , l ' adopció dela ••ao~•~1~ 
acords: 

1.- Dirigir-se a la Companyia ENHER amb la final itat d• .. ~.u~,~F 
el compromís de que no s ' atorgui subministre el~ctric a ~~~w•••• 
pietaris que sota la sol.licitud de "tarifa de r ie&ò" o 
ció de magatzem, garatges, ••• etc., amaauen la intenei' d'eatal)lir~ 
habitatge , entenent que tal acció representa un trau a la 
empara l ' art . 6 del c.c. 

2.- Fer esment , un cop més , d ' exigència de ~èdula d'b~v•·~-·•·-w 
tat 1 llicència d'obres per a la contractació d ' elect~léttat. 

Sè.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE CIRCULlClÓ~
S' acorda deixar aquest punt de l'ordre dèl:dia p.adlnt d'••~uc~~~'l 
9è.- COMPAREIXENÇA EN UN JUDICI COHTBNCIOS-ADMIN18TRlT1Vt
Vist 11acord del Ple , de data 29 diabr fi de 1§86 , encarre&an~ 

Servei d ' Assistència als Municipis de la Diputac~ó de 01~na la ~••raM~ 
sa en judici de l ' Ajuntament de Lla&oater a davant l a S•Ia 11 •• 
diència Provincial en vistes al recurs contenciós-ad*in~atr•í~u Dr'~CH 
gut per Montse r rat Ros Sala. 

Donada l'escassa transparència de l ' object• de 11t1g1. 
Considerant que una sen~ència desra•orable a l'AJünt .. ent t .. 

sols obligaria a l ' obertura d'un carrer que ja ea conta.pla a 1 .. 
mes Subsidiàries de Planejament de Llasoetera. 

Atès que les despeses que ocasionaria la representaciÓ en JU1~~J~J 
L' Ajuntament Ple acorda , per unanimitat, l ' adopció 4e1a ·~~~~~1~ 

acords : 
1. - No concòrr er a l a defensa del ~ont•nc~OJ~~lDJD11lJ41~r·a~il~~p .. ~ 

gut per Montserr at Ros Sala contra l'Ajun 4e Llasqattra. 
2.- Comunicar l ' acord ala Ser veis d'Aaaist~ncia ala "úDiqtp~l 

l a Diputaci6 de Gir ona . 
lOè .- MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D' UN CAH1 VIIIAL.-
Vista la instància presentada pel Sr. Miquel Çiron'• Boedh, 

licitant el canvi de traçat d ' un cami vetnal. 
Vist l ' expedient de modificaci6. 
Atès que l ' art. 44,2 del Reglament de Béns faculta ala p~·up~•~~-• 

r is de finques colindants amb terrenya de les Entitats Locala a ~·~~• 
mar el seu atermanament . 

L' Ajuntament Ple acorda, per unanimitat, aprovar la proposta~ 
mul ada per l a Comissió Informativa d ' Urbanisme: 

1.- Iniciar l ' expedient d'atermanament. 
2 . - Posar- lo a exposició pÚblica en el Butlletí Ofitial de lt •• 

província durant 60 dies abans d ' iniciar les oper acions d' atermana--
ment . 

3. - Comunicar l ' acord als propietaris colindants al camí 1ra•~~~~~• 
llè. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIARIES.-A4Ueàt 

punt de l ' ordre del dia s 1acorda deixar- lo pendent d'estudi . 
12è.- APROVACIÓ INICIAL PLA PARCIAL ZONA INDUSTRIAL.-
Vist el Pla Parcial de la Zona Industrial redactat pels arquitec 

tes Srs . Manel i Josep Mi FalcÓ Huguet . -
Atès l ' informe tecnic favorable . 
L' Ajuntament Ple acorda , per unanimitat, aprovar inicialment .-. 

l ' esmentat Pla Parcial i posar-lo a exposicio pÚblica pel termiDi - --
350024 
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Donat que l'Única oferta presentada fou la de l'empresa Geru 
se de Servicios S .A. (GESESA) . 

L'Ajuntament Ple acorda, per unanimitat, concedir el servei 
bastament d'aigua potable a Gerundense de Servicios S.A. (GESESAl. 

4rt . - POSTA EN FUNCIONAMENT DEL POU NÚM . 12.

Donada la creixent demanda d'aigua. 
Considerant que les condicions metereològiques 

el baix Índex de pluviometria. 
La Comissió Informativa de Serveis, mitjançant 

proposa l'adopció del segUent acord : 
1. - Explotar el pou avui obert amb el no 12, amb una invers 

720.000, - ptes . 
El Sr. Fabrellas es reafirma en la consideració que expressà 

el moment de projecció del pou de que es tracta d ' una bona font d ' 
gua . 

El Sr. Albà prèn la paraula per fer constar que les actuals 
cessitats es cobreixen grucies a anteriors estudis i projectes . 

L' Ajuntament Ple aprova, per unanimitat, la proposta formul 
per la Comissió Informativa de Serveis . -

5è . - APROVACIÓ DE DE LA URBANIT 
«LLAGOSTE . -

Donat que l ' onze d •agost de 1986 es constituí formalment la 
ta de Compensació de la UrbanitzaciÓ " LLAGOSTERA RESIDENCIAL". 

Vist el que disposa l ' art . 163 . 6 del Reglament de Gestió Urb 
tica . 

El Ple de l ' Ajuntament acorda , per unanimitat : 
1 .- Aprovar la constitució de la Junta de Compensació 

nització "Llagostera Residencial" . 
2 .- Instar la seva inscripció en el Registre d ' Entitats Urban 

tiques col.laboradores. 

6è .- ~~~rrrn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IFOBRE 

Considerant les necessitats de proveir unes instal . lacions 
per a la pràctica de l ' esport i del futbol en particular . 

Donat que moltes confrontacions i entrenament es realitzen 
times hores de la tarda , fora de l ' horari laboral . 

Vistos els escassos recursos que conté aquest Ajuntament 
front a les despeses d ' enllumenament . 

El Ple de l ' Ajuntament acorda, per unanimitat , l ' adopció 
gUents acords : 

1 .- Sol. licitar a l ' Excma . Diputació de Girona una subvenció 
rigida a les obres d ' enllumenat del camp de futbol municipal , sego 
Projecte refòs redactat per l' enginyer tècnic municipal . 

2 .- Facultar al Sr . a l calde per signar la documentació pert 
7è .- ISTES D' ESTABLIR MESURES 
OL 

Atès que moltes construccions il . legals es subministren d ' el 
tricitat mitjançant contractes amb la companyia ENHER dirigits a a 
Vitats agràries o comercials. 

Donat que la finalitat Última , en la majoria dels casos, és 1 
del consum domèstic . 

Considerant que es tracta d'actes realitzats 



- ValOr in&r'eeaOa any 1986 ••••••••••••• 6.369.000,- ptea. 
- -Valolo 1ngresaoa any 1987 ••••••••••••• 6.600.ooo, .. ~. 

- Import nova concessió: 32,20 ptes./m3. 

32,20 ptes./m3. x 200.000,- m3. = 6.~.000,-pttB. 

Diferència a favor ••••••••••••••••• 160.~.- pt •• il1he -··l'.iibl~ 
en canpte els beneficis actuals). -

Seguidament , es dÓna compte de la proposta tormul•da p,~a• 
missió Informativa de Serveis : 

1.- Contractar els serveis personals de Oerunden•• da~-·~·~~~ 
S.A. (GESESA) per al subministrament d'aigua potable al -~·~···,·~~ 
Llagostera. 

2.- Facultar al Sr. Alcalde per signar la documentac16 

Atès el Plec de Condicions econòmico-administra~i~ aprov.~ 
pel Ple de l'Ajuntament amb data 17-7-1985 que regeixen .t ~._ 
per a la concessió del Servei Municipal d'Aigua Potable. 
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11 . 5 . - El Sr. Fabrellas demana les raons per les que es ret 
la multa de circulació al vehicle matrícula GE-355-0, propietat 
Sr. Robert Portas. 

El Sr. Alcalde contesta que va ser provat que el període e 
lÒgic en el que es situava la sanció l'automòbil no es trobava 
terme cunicipa1, i per això la denúncia es considera nul.la. 

11 . 6. - Per Últim el Sr . Alcalde dÓna compte dels recents n 
ments dels membres de la Junta i Consell de Govern del Patronat 
cipal per a l ' Esport : 

MEMBRES DEL CONSELL DEL PATRONAT MUNICIPAL D' ESPORTS : 
- President : Josep Puig Rodó . 
- Sots -President: Joan Coll Bueno . 
- Secretari : Xavier Bassols i Ammetller . 
- Vocals : - Joan Carranza Peregrina . 

- Joan Puigdcmunt Coll . 
- Josep Turon Boadella . 
- Joaquim Masferrer Serra . 

Fermin Santamaría Molero . 
- Francesc Nuell Moll . 

MEMBRES DE LA JUNTA DEL PATRONAT MUNICIPAL D' ESPORTS : 
- President: Josep Puig Rodó. 
- Secretari: Xavier Bassols Ammetller. 
- Vocals : - Joan Coll Bueno . 

- F~lix Pallarols Negre. 
Lluís Parés Nuell . 

- Brígit Comas Ventura . 
- Eduard Galobardes Jorba . 
- Josep Lloveras Ventura. 
- Antoni Torres Llinàs . 
- Lluís Mallorquí Gruart . 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, quan són 1 on 
ze hores i trenta- cinc minuts , el Sr . President aixeca la sessió 
amb ella la present acta , que ~s signada pels assistents , amb mi , el 
Secretari , que ho certifico . 

EL SECRETARI 

ELS REGIDORS 



en representaciÓ dc Promociones Santa Isabel, S.A., sol . licitant una 
pròrroga de quinze dies sobre el termir1i de presentació del Pla Par
cial MAS COTARRA I , i MAS COTARRA li. 

Donat el canvi de redactor del Projecte i el fet de que el ter 
mini de presentació coincideixi en període estival . 

S ' acorda accedir a la petició 1 concedir un apla~ament de 15 -
dies a partir del 31 d ' agost, data lÍmit per a la presentació de 
l ' esmentat Pla , sense que serveixi de precedent per a posteriors di 
lacions. 

lOè.- ASSUMPTES URGENTS; AlGUES RESIDUALS. -

10 . 1 . - El Sr. Alcalde prèn la paraula per al.legar i justificar 
la urgència de tractar el tema de les aigUes residuals i del saneja
ment de la conca fluvial de Llagostera i manifesta que dura~ l'època 
estival el problema s ' agreuja i que ha rebut per part de la Comissió 
de Sanitat l ' advertiment de que la falta de tractament de les ai~Ues 
residuals pot causar un greu perjudici al benestar de la poblacio. 

Pel que ha exposat creu justificat que es declari la urgència -
del tema a tractar com a punt més en la sessió , tal i com estableix 
l'art . 297 de la Llei de Règim Local , i 222 del R.O.F. 

Oïdes les al.legacions formulades pel Sr. Alcalde i justificada 
la urgència, aquesta queda declarada per unanimitat . Per tant, la -
Corporació passa a estudiar la moció sobre el sanejament de la conca 
fluvial de Llagostera i acorda dirigir - se a la Junta de Sanejament -
de la Generalitat de Catalunya exposant la greu situació sanitària -
provocada per la manca d'una infraestructura suficient per al tracta 
ment de les aigUes residuals i sol . licitar els ajuts pertinents per
iniciar les obres d'acondicionament de la xarxa d'evacuaci6 d ' a~es. 

llè. - PRECS I PREGUNTES . -
11.1.- El Sr. Albà prèn la paraula per demanar si la col . loca-

ClO del "menhir" davant del Museu d'Historia s ' ha realitzat amb el -
permís de l'Ajuntament. El Sr . Alcalde contesta que ell va ser el -
primer sorprès davant l'obra i que així ho va exposar en Comissió de 
Govern, que en tot cas es tracta d'una qUestió d ' estètica . El Sr . Al 
bà considera que des d'aquest punt de vista la perspectiva de l ' edi~ 
fici del Museu es veu molt desmillorada. 

11.2. - El Sr . Albà sol.licita novament la paraula per fer cons 
tar que mentre els dies de marcat setmanal es posen grans quantitats 
de denúncies de tràfic, a partir de les 8 del vespre aquestes dismi 
nueixen i fins i tot arriben a ser nul.les . 

El Sr. Alcalde contesta dient que els problemes circulatoris - 
disminueixen en aquestes hores vespertines i que en tot cas corres-
pon al Regidor de Tràfic , en aquest moment ausent , la deliberaci6 -
del tema. 

11.3. - El Sr. Carranza pr~n la paraula i demana per qu~ no s'ha 
donat actualment permís d'obertura de la nova rostisseria del carrer 
Joan Maragall no 24. 

El Sr . Alcalde contesta que està pendent d~ la tramitació de 
l'expedient d'Activitat Classificada 1 que el peticionari oegueix -
realitzant el seu comerç com fins avui ha desenvolupat. 

11.4.- El Sr. Fabrellas fa constar que l'actual col.locaci6 de 
les taules del Pub l'Enrenou tancant la circulaciÓ dels vehicles. 

El Sr. Alcalde proposa es deixi lliure el pas de vehicles dura~ 
els dies hàbils. 
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En tot cas, la valoració del bé expropiat es farà d'acord 
els criteris establerts a la Llei del Sol i a les seves 
mentàries així com l'article 1627 del C.C. 

Transcorreguts quinze dies sense resoldre, pel que fa a 
sicló per acord mutu, s'iniciarà l'expeident ordinari. 

5~.- DONAR COMPTE D'UU DONATIU AL PATRONAT MUNICIPAL ~J 
LIDA" .
-seguidament es dóna compte del legat de 500.000,- ptes. 
sr. Mercuri Planella va instituir a favor de la Residència-H 
"Josep Baulida" de Llagostera, i que es va fer efectiu el pass 
de juliol davant del President del Patronat, Sr. Josep Puig i 

6è.- APROVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.
Donada la renovació del Padró d ' Habitants de Llagostera , d' 

amb el Decret 65/1971, de 14 de gener, pel que es reforma el t! 
III del Reglament dc Població i Demarcació Territorial de les 
tats Locals de 1952, l'Ajuntament Ple acorda : 

1. - Aprovar provisionalment els resums numèrics i fulles 
cripció corresponents al padró municipal d'habitants . 

2.- Obrir un període de quinze dies d ' exposició al pÚblic 
el qual es podran presentar reclamacions sobre inclusions, excl 
i dades de la inscripció 1 classificació de cada habitant. 

3 .- Passat el termini d'exposició al pÚblic es 
vat definitivament. 

7~.
"PSC/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tal i co~ estableix l'art. 56 del Reglament Orgànic de l'A 
ment de Llagostera es passa a donar compte de les diferents rep 
tacions del Grup Municipal PSC/PSOE dins de les Comissions Inf 
ves, quedant establertes de la segUent manera: 

- Governació •...•............. ...• Joan Fabrellas Lloveras. 
-Obres PÚbliques i Urbanisme ..... Josep Albà Matamala. 
- Cul tu ra i Esports ..........••... Salvador Parés Vilà i 

Carranza Peregrina. 
-Hisenda i Patrimoni ..•.....•..•. Salvador Parés Vilà i 

Albà Matamala. 
Serveis Municipals .•............ Josep Albà Matamala i 

Fabrellas Lloveras. 
Joan Carranza Peregrina. 
DEL PLA PARCIAL DE 

Vista la istància presentada pel Sr . Josep Ma Fontanals 
tura per la que sol.licita un aplaçament en la presentació del 
Parcial de la urbanització SELVA BRAVA. 

Posats en contacte amb els Serveis provincials d'Urbanisme 
formats sobre el regular desenvolupament dels treballs de redacc 
l'esmentat Pla Parcial. 

IÓ DELS 

Vista la instància pr~sentada pel Sr . DominGo Gotarra Blanq é, -



Vist l'acord de la Comissió Informativa 
posterior aclaració sobre els m3. d'aigua 
juntament i la seva valoració. 

S'acorda aprovar la següent relació: 
PARTIDES A FAVOR DE L'AJUNTAMENT: 
-Import "Fons per obres d'an:pliació, reposició i 

servei", corresponent a l'exercici 1985 .....•..•.•.•• 

Serveis, 1 donada la 
ts a càrrec de l'A 

- Import "Rendil'llJnt de l'explotaciÓ", corresponent a l'.,.•t.:n".H:~ 
1.985 ................................•....•.......... 

lt71.366,- ptes. 

- Saldo pendent a 31-12-84 ............................ . 
- factura de 10-7~5, presentada a l'Ajuntament el lB-7 , per 

la reposició d'aglomerat asfàltic de diversos carrers. 
-Factura de 10-7~5, presentada a l'Ajuntament el lé-'( 

la instal.lació d'un canptador de 30 m/m. al ramal ja 
que subministre als vestuaris de la piscina municipal. 

3.357,- ptes. 

lt4.587 ,- ptes. 

- rra. de 23-7~5, presentada a l'Ajuntament el ?3-7-85 
balls de desnx>ntar bonba, canviar motor i montar-lo. 
de la bomba instal.lada en el pou de l'Ajuntament, d' 
Franklin de 3 CV, a 380 volt .................•......• 

- Prcssupsot de 5-lo'85 per a la instal.lació de 3 
al carrer Marina .......•..............•.....•. . •....• 

28.106,- ptes. 

-Fra. de 31-1?-85, presentada a l'Ajuntament el 31-12 , per 
la reposició amb aglomerat asfàltic de di versos ca1rre~rJI 

-Liquidació dels m3. a càrrec de l'Ajuntament .••. . •. 

74.537,- ptes. 

152.857,- ptes. 

56.493,- ptes. 
188.9;)3,- ptes . 

- Increment tarifa sanejament (ITS) corresponent a l' 
presentada liquidació a l'Ajuntament el 31-12-85 •• . •. . 

TOT 

TOTAL A F 

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 2 d 
Donada la utilitat pÚblica a que es dcst 

trucció d'una caserna per a la Guàrdia Civil. 
Vist l'article 41 de les Normes Subsidiàri 

Llagostera que certifiquen el terreny objecte d' 
tinat a equipaments comunitaris, administratius 

L'Ajuntament Ple adopta el següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment la relació e 

zada dels b'ns i els drets, i tamb' la relació d 
afectats pel projecte d'obres de la construcció 
la Guàrdia Civil. 

Segon.- Que es faci pÚblica l'esmentada rel 
taris en el Tauler d'Edictes i al Butlletí Ofici 
perquè dins el termini de quinze dies les perso 
guin formular al.legacions sobre la procedencia 
sició de béns i el seu estat material o legal. 

Tercer.- Si no es produeixen reclamacions e 
da definitivament la relació i s'iniciarà l'expe 
piació forçosa de la finca propietat de HD Assum 
Font LÓpez, situada a la carretera de Vidrer~s. 
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t la ACTA NO 12 DE LA SSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
'A-

,!286 .-
A la vila de Llagostera, a les vint - i-dues hores i 

del dia sis d'agost de mil nou-cents vuitanta-sis, a la 
sions de la Casa d~ la Vila es reuneix l'Ajuntament Ple per cel 
sessió ordinària, sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Jose 

:es. i Rodó , amb l'assistència dels Regidors Srs. Angel Grabulosa i 
Josep Ram1rez i Cano, Josep Blanch i Vall-llosera, Joaquim Com 

:es. Tarrés, Josep Turon i Boadella, Joan Coll i Bueno, Joan Puigd 
----coll, Joan Fabrellas i Lloveras, Joan Carranza i Peregrina, i 
:es. Albà i Matamala. Excusa la seva assistència el Sr. Salvador Pa 

Vilà. No excusa la seva assistència el Sr. Joan Gruart i Cornas . 
com a Secretari de la Corporació el Sr. Xavier Bassols i Amrnctll 

.es . El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i s'entra 
dels temes inclosos en l'ordre del dia . 

ler. - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR . 
Sr. Fabrellas fa constar que en una seva intervencio en el Ple 
feia referència a l'equivocació que a l'hora de definir la fine 
aquest Ajuntament compra en el carrer Donzelles, com a número 3 
en realitat el no 31. No atribuint-se la idea que es veu reflex 
l'acta de que és una equivocació general de la numeració del ca 

Feta l ' esmentada correcció, s'aprova l ' acta de la sessió a ..... ç.~v• 
per unanimitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.-
2. 1. - Informe elaborat pel Cap del Servei Terriotrial d'Ad 

tració Local, Sr. Joaquim PaulÍ i Costa, a instància de la consu 
que aquest Ajuntament va formular referent a si les intervencion 
dels Regidors en les deliberacions prèvies als acords del Ple, a 
tes consistents en lectura de documents, han de ser reflectides 
grament en l'acta i fins a quin punt hi està obligat el Secret 
a fedatari. 

2.2.- Seguidament es passa a donar 
cions atorgades: 

- El Ninisteri de Treball i Seguretat Social atorga, d1ns 
marc de col.laboració amb l'INEM, una subvenció de 1.918.467,
per a la contractació de personal en atur en vistes a la const 
del Dispensari Local, 1 a fase. 

-- L' Excma. Diputació de Girona informa favorablement sobre 
subvencions de 500.000,- ptes. destinades a "Adequació reforma 1 

it social", i de .>..500.000,- ptes . destinades a la informatització 
les oficines municipals. 

-- La Generalitat de Catalunya atorga unes subvencions de l .000 
Ptes . mensuals sobre diferents contractes "en pràctiques" formul t--

ie zats per aquest Ajuntament. 
2 . 3.- Es dÓna compte de la Sentència dictada per la Sala 10 del 

Contenciós-Administratiu de l'Audiència Territorial de Barcelona re
ferent al Re~ no 697-S/84, instat pel Sr. Jean Josep Sannen con 
aquest Ajuntaw.~nt . 

3er.- LIQUIDACIÓ DE COMPTES CORRESPONENTS A LA CONCESSIÓ DE 

Vista a 1 quidaci de comptes, tancada el 31-12-1985, que •em
Presa GESESA, concessionària del servei municipal d'aigua potabl 
Presenta a l ' Ajuntament de Llagostera. 
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cutiu l'acord, ni no es formula cap reclamació. 
6è.- POSSIBLES GESTIONS URBANtSTIOUES . -

Donada l'Ordre del Departament de Política Territorial i Obres 
PÚbliques, de 14 d'abril de 1986, sobre l ' atorgament de subvencions 
les Corporacions Municipals per millorar les condicions urbanístiq 
dels municipis , s'acorda estudiar l'aplicació d'aquest Pla de subven 
clons al planejament de Llagostera, restant la decisió definitiva i 
concreta pendent de l'aprovació posterior del Ple. 

7è. - PRECS I PREGUNTES . -

7.1. - El Sr. Fabrellas pren la paraula per constatar si la 
nicació de l'acord del Ple denegant l'aprovació del Pla Parcial 
GOTARRA" es demor~ 2 mesos . El 8r. Secretari presenta l'ac~s de 
da amb data 30-5- 1986. 

1 .2. - El Sr. Fabrellas constata que els n~meros del carrer 
lles estan equivocats . 

7.3 .- El Sr . Fabrellas pregunta sobre l ' estat de la liquidació 
de comptes , presentada per l ' empresa GESESA , concession~ria del ser 
vei municipal d ' aigua potable , i en concret sobre els justificants 
m3 . consumits per les dependències a càrrec dc l ' Ajuntament . 

El Sr . Alcalde aclara que la liquidació està pendent de l ' entre 
ga dels comprovants per part de l ' empresa concession~ria i que en t 
cas 6s la Comissió Informativa de Serveis Munici~als la que ha d ' in 
formar al Ple i no al revés . 

El Sr. Fabrelles fa constar que ell ja va encarregar que li su 
ministr essin les dades necessàries per poder aprovar la liquidació . 

7 . 4 .- El Sr . Albà pregunta si ha sortit publicat l ' anunci per a 
la concessió del servei de subministre d ' aigua. El Sr. Secretari con 
testa que est~ pendent de publicació en el D. O.G . 

I per no haver - hi més assumptes de què tractar , quan són les - 
vint - i - tres hores i trenta minuts, el Sr . President aixeca la sessió 
i amb ella la present acta , que és signada pels assistents , amb mi , 
el Secretari, que ho certifico. 

L' ALCALDE EL SECRETARI 

ELS REGIDORS 
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el segUent acord: 
1 .- Sol . licitar ser inclosos en l'esmentada zubvenció i 

tar al Sr . Alcalde per firmar la documentació pertinent . 
2.- Aprovar la inversió de 10 . 723 . 516, - ptes. a càrrec dc 

partida 617 . 70 per a la construcció del Dispensari t!unicipal . 
3 .- Comprometrc ' s a realitzar l ' esmentada inversió encara 

la subvenció sigui inferior a la sol . licitada . 
4 .- Acceptar que les instal.lacions puguin ser utilitzades 

al desenvolupament dels programes relacionats amb l ' atenció prim 
de salut que siguin endegats pel Departament de Sanitat 1 Segure 
Social .. 

5 .- Comprometre ' s a comunicar amb t res mesos d ' antelació a 
Di r ecció Genera l d ' Ordenac i ó 1 Planificació Sanitària , per a la 
aprovació o denegació , el canvi de destí o finalitat de l es inve 
sions per a les quals es va demanar la subvenció . 

6 .- Comp r ometre ' s a presentar , en el termini màxim dc JO di 
des de la data de la certificació d ' aq uest acord , l a documentac 
cessària per a l ' autorització de creació del Centre davant del 
tament de Sanitat i Seguretat Social , en compliment de l ' Ordre 
de gener de 1983 . 

t 4 . 2. - Acor dat per l ' Ajuntament Ple, en sessió extraordinàr 
lebrada el dia 29 d ' abril de 1986 , acollir - se al Decret no 148/1 
de 13 de maig, per al finan çament de les obres del Dispensari Mu 
pal, l ' Ajuntament Ple acorda , per unanimitat, oferir com a garan 
del pr éstec subjecte al pagament , tant del capital degut corn del 
ter essos (ordinaris i de demora) , l ' import anual que corresvvuKQl~ 
la Corporació com a participació en el Fons Nacional de Cooperac 
garantia que subsistirà fins a la cancel . lació total del préstec 
sense que el fet d ' oferir aquesta garantia real limiti la respon 
litat de l ' AJuntament segons termes previstos en l ' art . 1911 del 
di Civil. 

5è .- APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT D' HABILITACIÓ DE PARTIDES . -
A proposta de la Comissió Informativa d ' Hisenda i Patrimoni 

vist l ' expedient d ' Habilitació i Suplement de Crèdit en el Pres 
post de l ' any 1986, amb càrrec al superàvit resultant d ' exercic 
quidats , l ' Ajuntament Ple, acorda, per unanimitat , els suplemen 
habilitacions de les seBUents partides : 
PARTIDA DENOMINACIÓ CO!JSIGNA- AUGMENTS AUGMENTS 

CIÓ ANT . PER SUPLEM . PER HABILIT . 

617 .70 Dispensari metge mpal . 1.000 1.161.614 

619.70 Compra finca c/Donzelles 500 .000 
620.70 Compra solar colindbnt 

Caserna C. Civil, C/Tos 
sa ••• . •.•. . •. • ..•...•. :. 500.000 

621.70 Museu d 'Història • .•. . •. . 
fo2.:>.7C Mobiliari Sola Sessions 

SUM EN •••••• • •• • 1.000 1.161.614 3. 

Aix! mat~ix s'acorda la seva expos1ció pÚblica rritjançant 
te public~t en el Butll~tí Cficial de la província, corsidcrant 



Grabulosa i Corcoy, Josep Ramírez i Cano, Joaquim Comas i Tarrés, Jo 
sep Blanch i Vall-llosera, Josep Turon i Boadella, Joan Puigdemunt I 
Coll, Joan Carranza i Peregrina, Joan Fabrellas i Lloveras, Jalvador 
Parés i Vilà, 1 Josep Albà i Natamala . Ha excusat la seva assistèn-
cia el Sr. Joan Coll i Bueno. No ha excusat la seva assistència el 
Sr. Joan Gruart 1 Comas. Actua com a Secretari dc la Corporació el -
Sr . Xavier Bassols i Ammetller. 

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i s'entra en l'estudi -
dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

ler .- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- El 
Sr. Secretar1 informa que en l'art. 14?.3 del Reglament de Funciona
ris de l'Administració Local contempla dins de les atribucions del -
c~rrec la de prevenir en la mateixa sessió en qub s'aprovi l'acta, -
l'obligació dels qui assistiren a signar-la una vegada transcrita al 
Llibre d ' Actes. 

El Sr. Albà pren la paraula per constatar que no va signar l'ac 
ta corresponent a la sessió de 4 de juny de 1986 perquè en ella no -
es reflexa el que es va discutir en el Ple en la presentació de la -
Moc1Ó del Grup Socialista. 

El Sr. Fabrellas es defineix en termes semblants. 
Seguidament, es llegeix l'acta de la sessió anterior, celebrada 

el dia 1? de juny de 1986, que, trobada conforme, és aprovada per -
unanimitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.-

2.1 .- Escrit del Ministre d'Agricultura, Pesca 1 Alimentació, -
Sr. Carlos Romero Herrera, en el que es notiflca que el municipi de 
Llagostera ha estat inclòs entre els que poden accedir a una subven
ció per part de la CEE per aquelles empreses agroalimentàries que de 
sitgin fer inversions, acordant-se l'assabentat. -

2.2.- Informe del Cap de l'Oficina de l'INEM de Girona, Srta. -
Enriqueta Ayats i Planagumà, en el que es descriu el sistema que es 
va seguir per a la contractació de l'Assistenta Social d'aquest Ajun
tament per part de les Oficines de Col.laboració, acordant-se l'ass2 
ben tat. 

3er.- JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA D' UN FUNCIONARI . - El Sr. Alfons Pele 
grina i Tar1fa, funcionar1 de la plantilla d'aquest Ajuntament, sol~ 
licita que li si,ui recone~uda i declarada la prestació i millora de 
jubilació voluntaria perque ha complert seixanta anys d'edat i li -
falten cinc per a la seva jubilació forçosa. 

El Secretari informa favorablement sob1•c lo seva petició perquè 
és ajustada a dret. 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda declarar la jubilació 
voluntària del Sr. ALFONS PELEGRINA TARIFA, funcionari de la planti
lla d'aquest Ajuntament, perqu~ ho ha sol.licitat i reuneix les con
diciona exigides en l'article 45.c) dels Estatuts de la Mutualitat 
Nacional de Previsió de l'Administració Local. 

4rt.- ASSUMPTES REFERENTS A LA FINANCIACIÓ DEL DISPENSARI MUNI
CIPAL.-
-----4.1.- Vista l'ordre de 4 de juny de 1986, per la qual s'esta--
bleixen normes per a ld sol.licitud i concessió de subvencions per a 
la construcció, l'ampliació, el remodelatge i l'equipament de Cen--
tres d'Assltència Sanitària dependents de Corporacions Locals per a 
l'exercici de 1986, el Ple de l'AJuntament, adopta, per unanimitat,-
3500Ul 
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7è.- APROVACIÓ PISTA ULTRALLEUGERS.- Vist l'acord adoptat 
la Comissio Informativa d'Obres Públiques i Urbanisme, en sess 
lebrada el dia 10 de ~uny, una vegada estudiada la sol.licitud 
sentada pel Sr . Agustl Ordis Vila, per a la instal.lació d'un 
d'aterratge d'ultralleugers en els terrenys destinats a l'Aeròd 
el Ple acorda, per unanimitat: 

ler. - Sol.licitar als promotors documentació complementàri 
la presentada: mides de la pista, moviments de terres, possib 
construccions, expectatives i pressupostos. 

2on .- Demanar informe a la Comissió Provincial d'Urbanisme 
bre la viabilitat del Projecte. 

Sè. - DifERENTS CONSIDERACIONS SOBRE LA rESTA MAJOR.- Segui 
ment el Sr . Alcalde pren la paraula per fer unes conclusions s 
el que ha estat la Festa Major de Llagostera. 

Es dóna lectura a una carta publicada en el periÒdic 
RI, i es dÓna compte de les despeses ocasionades. 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, quan són 
vint - i-tres hores i quaranta-cinc minuts, el Sr. President a1x 
la sessió i amb ella la present acta, que és signada pels ass 
tents , amb mi, el Secretari, que ho certifico. 

L' ALCALDE EL SECRETARI 

ELS REGIDORS 

/ 

( 
ACTA NO 11 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL DE 1986 

A la vila de Llagostera, el dia dos de juliol de mil nou 
vuitanta-sis, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, esse 
les vint-i-dues hores i quinze ~in~ts, es reuneix l'AJuntament 
per celebrar sessi6 ordinària, sota la Presidència del Sr. Alca 
en Josep Puic 1 Rod6, amb l'assistència dels Reeidors Srs. Angc 



Jer.- COMPRA FINCA DEL CARRER DONZELLES. - Atenent-a' 
del Ple d' aquesta Corporació , dei dia 4 de juny de 1986, ~~·~l~JW.J~~ 
l'adquisició de la finca na 31 del carrer Donzellea, amb 
tat d ' obrir el vial que les Normes Subsidiàries de Plane~~~~~~ 
Llagostera contemplen en aquell indret , el Ple acorda , : 

ler . - Obligar- se a consignar en Pressupost l 1 op1D~t~~~:._f, 
per fer front a la despesa. 

2on. - Adquirir la finca no 31 del carrer Donsel 
del Sr. Arcadi Viftas Cargol, per un preu total de l .~v~-·~~~· 

de les quals soo.ooo, - ptes. , s•entre¡arah eo -:;;l~~~~~= 
zar el contracte de compra- venda i la reata a car~~~ 
de l ' any 1987 . 

4rt.- ~itiÏ~~~~~~id~~~~~i;~¡¡[2 l ' Estudi de 
Sr. Robert Soler &Ci¡)!'l[a 

ler.- Aprovar- l o inicialment, 

PAL. -
sè. - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

--- Donada la necessitat d' establir la conceaa16 
la piscina municipal per a l ' obertura de la 
cor da , per unanimitat, aprovar les Baaea que rea~~~,~~~ 
concedir pe l sistema de concurs els drets d ' Avn~.n~•e~ 
cesc Nuell Moll, ja que l ' altra proposta pre•~·· ·ua~·~ 
Puig Mayol i Emili Lloveras Esteve ea va tormuler r•~·~~l~ 

L' Ajuntament per cebrà el 50 ~ de la recapta~·~~-
6è. - CONTRACTACIÓ ASSISTENT SOCIAL.- Seca~~~' 

te de la propsota presentada pel Re¡ldor-Delesat dè 1~~~~~ 
cial, sr. Angel Grabulosa Corcoy, que diu: 

"Angel Grabulosa i Corcoy, coa a Regidor-Delesa\ d•aa•~•~~• 
Social d' aquest Ajuntament, vist l ' acord del Pla de 18 
1986 dirigit a la redacció d' un Estudi sobre la nec.sa1\a~·dtJ~• 
cions socials de Llagostera. 

"Donat que en les llistes d' atur de les oficines ~ 1• 
Palamós i Girona hi figuraven inscrites 4 persones , de lea ~~~~ 
més una es mostrà interessada, al Ple proposo, dins del 
conveni de col . laboració INEM-Corporacions Locals, la con~r~~·~~~~11 
de la Srta. ESTER BUSCUETS PUIGDEHONT 1 Aasistan Social, per. 
dacció d' un estudi sobre la necessitat d' anteDcions aoclala de 
gostera per un període de sis mesos i amb un sou brut de 65.400, 
pessetes. " 

Estudiada la proposta, el Sr. Albà ra constar els seua 
sobre la imparcialitat de la contractaci6, la idonettat de la Del~~ 
na i la necessitat del servei. 

Posada a votació la proposta, s'aprova per majoria, a~ ela 
vots afirmatius dels senyors Puig, Grabulosa, Ramírez , Coll, 
Comas, Turon i Puigdemunt , i els vots negatius dels senyora 
Parés, Fabrellas i Carranza. 
35001 8 
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- Sr . Joan Puigdemunt Coll: SANITAT. 
Queden, per tant, revocades les Delegacions de Vivenda i e 

tro fes . 

Atès les atribucions conferides per l ' art. 21 de la Llei 
ses de Règim Local en harmonia amb l'art. 60.q) del Reglament O 
nit, es nomena al Sr. Josep Blanch i Vall-llosera com a membre d 
comissió de Govern, en substitució del Sr. Josep Albà i Matamala 
qual s'agraeix el temps dedicat a aquest òrgan de govern. 

Les Comissión Informatives, les composen els segUents Regid 
COMISSIÒ DE GOVERNACIÓ.-
President: Angel Grabulosa Corcoy . 
Vocals : Joan Puigdemunt Coll . 

Joaquim Comas Tarrés. 
Josep Blanch Vall-llosera. 
Representant PSC/PSOE. 

- COMISSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME .-
President: Josep Ramírez Cano. 
Vocals : Joan Puigdemunt Coll. 

Joan Coll Bueno. 
Joaquim Comas Tarrés. 
Representant PSC/PSOE. 

- COMISSIÓ DE CULTURA I ESPORTS.
President : Josep Blanch Vall-llosera. 
Vocals: Joan Puigdemunt Coll. 

Joan Coll Bueno. 
Josep Turon Boadella. 
Representant PSC/PSOE. 
Represnetant PSC/PSOE . 

-COMISSIÓ D'HISENDA I PATRIMONI.
President: Josep Puig Rodó. 
Vocals: Joan Puigdemunt Coll. 

Josep Blanch Vall-llosera. 
Josep Ramírez Cano. 
Representant PSC/PSOE. 
Representant PSC/PSOE . 

- COMISSIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS.
President: Angel Grabulosa Corcoy . 
Vocals: Joan Puigdemunt Coll. 

Joaquim Comas Tarrés. 
Joan Coll Bueno. 
Representant PSC/PSOE. 
Representant PSC/PSOE. 

- JUHTA DE RECLUTAMEtlf.
President : Josep Puig Rodó. 
Vocals: Joan Puigdemunt Coll. 

Joaquim Comas Tarrés. 
Joan Coll Bueno. 
Representant PSC/PSOE. 



dels temes inclosos en l'ordre del dia. 
ler.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Es t 

llegeix l'acta de la sessio anterior que es aprovada per maJoria, -
amb el vot favorable dels Srs. Puig, Grabulosa, Ramírez, Turon, Coll 
Blanch, Comas i Puigdemunt, i el vot negatiu dels Srs . Albà, Par~s, 
Fabrellas i Carranza . 

2on.- NOMENAMENT DELEGACIONS DE L'ALCALDIA .. Seguidament es dó
na compte de les Delegacions de l'Alcaldia fent constar qu~ les cor
responents a la representació del grup municipal PSC/PSOE dins de -
les diferents Comissions Informatives queden a consideració dc l'es
mentat grup tal i com es contempla en l'art. 56 del Reglament Orgà--
nic d'aquesta Corporació. E 

Així doncs s'estableixen les següents 
- Sr. Josep Blanch Vall-llosera: 

- BIBLIOTECA. 
- CULTURA. 
- NETEJA DEL POBLE I VOLTANTS . 
-ECOLOGIA I MEDI AMBIENT. 
- CEMENTIRI. 
- MUSEUS I EXPOSICIONS. 
- BELLES ARTS. 
- HISENDA. 

- Sr. Joan Gruart Comas: 
- TURISME. 
- TRÀFIC. 
- RELACIONS PÚBLIQUES. 
-VENDA AMBULANT . 

- Sr . Angel Grabulosa Corcoy: 
- ASSIST2NCIA SOCIAL. 

BENEFICt:tJCIA. 
TERCERA EDAT. 
EDUCACIÓ I ESCOLES. 
ATUR. 
B0~1BERS. 

PARCS I JARDINS . 
- Sr. Josep Ramírez Cano: 

Delegacions: 

PLANEJAMENT, GESTIÓ URBAN!STICA 1 OBRES EN GENERAL. 

- Sr. Josep Turon Boadella: 
-MERCAT. 
- ESCORXADOR. 
- TRANSPORTS. 
- PONTS I CAMINS. 

- Sr. Joaquim Comas Tarrés: 
- PERSONAL. 
- ESC0!1BRARIES . 
- ENLLUMENAT. 
- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
- SANEJAMENT , 
-AIGUA. 

Sr . Joan Coll Bueno : 
- ESPORTS . 
- FESTEIGS . 350017 
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El Ple de l'Ajuntament acorda aplaçar la convocatÒria dc l ' 
tada Comissió fins a la redacció completa de la relació de mana 
per Capí tol s. 

Bè .- PRECS I PREGUNTES.-

8.1.- El Sr . Fabrellas s'adreça al Sr. alcalde per informa 
sobre les Bases que regiran per a la distribució d'espais elect 
tant a la r~dio com al carrer. S'acorda convocar per al dijous, 
a les 10 de la nit, una reunió per a la utilització d~ls mitjans 
publicitat. 

8.2.- El Sr. Alb~ pregunta quan s'acabar~ la Sala dc Sessi 
El Sr. Alcalde respon que en aquest moment començaran ja les ob 
fusteria . 

de 

I per no haver-hi mês assumptes de qu~ tractar, 9uan són 1 
vint- i - quatre hores, el Sr . President aixeca la sessio i amb ell la 
present acta, que ês signada pels assistents, amb mi, el Secreta 1 , -
que ho certifico. 

L'ALCALDE EL SECRETARI 

ELS REGIDORS 

A la vila de Llagostera, el dia dotze de juny de mil nou-ce 
Vuitanta- sis , a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essen 
vint-i - dues hores 1 deu minuts, es reuneix l ' Ajuntament Ple per 
brar sessió extraordinària, sota la Presidència del Sr. Alcalde , 
Josep Puig i Rodó, amb l ' assistència dels Regidors Srs. Angel G 
sa 1 Corcoy, Josep Ramírez i Cano, Joan Coll i Bueno, Josep Blan 
lall - llosera, Joaquim Comas 1 Tarrês, Josep Turon i Boadella, Jo 
Puigdemunt i Coll, Joan Carranza i Peregrina, Joan Fabrellas i Ll 
ras, Salvador Parés 1 Vilà, i Josep Albà i Matamala. Ha excusat 1 s~ 
va assistència el Sr . Joan Gruart i Comas . Actua com a Secretari e -
la Corporació el Sr. Xavi~r Bassols 1 Ammetller . 

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i s'entra en l'estud 



discriminacions a què es fa referència a l ' hora d'acceptar les 
tes presentades pels regidors socialistes . D'i~ual forma creu 
circular adreçada als velns per part del PSC, es inoportuna 
fa referència a uns temes no posats amb anterioritat a cons¿y.,-,.~.~~• 
del Ple ni del propi Alcalde . 

El Sr. Albà i el Sr. Fabrellas mantenen la postura de cons 
que la falta de col.laboraci6 de l'Ajuntament en aquells projec 
que ells han promogut, fent especial menció a la poca diaponibi 
que s ' ha tingut de la brigada municipal, especialment en el que 
ferència a jardins i obres . 

El Sr. Orabulosa fa esment a que el treball d'un regidor •~ 
reflexat en propostes concretes, punt a partir del qual es pot u••~•M 
tir. 

El Sr . Oruart fa constar que tots els membres d'aquest Cona1a 
ri, amb independència dels grups, han sofert la desestimaci6 d' 
de les propostes presentades. D'igual forma expressa el seu Gesi& 
vitar la ruptura ai és possible. 

El Sr. Coll demana la paraula, al sentir-se directament al . l 
per les accions i~stupidese~portades a terme pel Grup Socialis 
Seguidament expressa el seu total desacord amb les acusacions 
des contra la seva persona, atribuint-les al calor d'estiu 
provocar "diarrees", que en aquest cas es qualificarien de n---~~~ 
Fa constar gue els seus fills assisteixen al col.legi de 
Selva perquè és on la seva àvia i la seva mare, des de 
llen, que a diferència del col,leai on assisteixen els 
nistre Haravall no ea tracta d ' una 1nstituci6 elitista. In 
t9t aixb ea considera que les acusacions tetes s6n rrutt de 
ranela per part de que les ha formulat . 

També es ra esment del coneixement que es pot t~i~ ~· pr.~~ 
mes del eol . le¡i Lacuatària pel fet de passar-hi sis,h~ 
Que fina i tot dina la seva activitat professional servei~ 'E••ua ·.~~-'~ 
des de ra anys, un número de dinars aratutts entre ela al 
cessi tats. 

Per tot lo esmentat i considerant-se greument perjudtcc:a!t~=~~
una rect1ticaci6 en els mateixos mitjans utilitzats per ' 
acusacions , reservant-se el dret d'iniciar les accions c1Y11a o 
nals que es considerin oportunes. 

El Sr. Albà fa constar que no hi ha motiu per tala ---~·~-
cials, que en tot cas lea desqualificacions personals a ' pr~l~ll~¿t 
en la intervenci6 del Sr. Coll, que en tot cas només a• 
la llibertat d ' expreasi6, que el Consell Escolar va re~v.~5•w 
ra socialista , que els membres del mateix Consell queden oo•c~~~•lnlt~~ 
pels interessos del Sr. Coll dins del Col.legi, que consider~ 
càrrec incompatible. 

El Sr. Alcalde diu, que 
jugada política, accepta les 
d ' una lleial oposic16. 

disposa l'art. 116 de la Llei de Bases 
sentit de que els comptes anuals es sotmetran 
a informe de la Comiss16 Especial de Comptes. 

Donanda la complexitat comptable que representa . 

350016 



~s C).- Treballs especÍfics de la revisió cadastral urbana.-
a J.OOO unitats, a 1.500,- ptes./U . U . ....... TOTAL . .. 4.500.000 
t. -'----''11---
:) 

1-

) -

3er.- Autoritzar a aquests efectes a la Intervenció d'Hisen 
retenir durant l ' exercici de 1987 per a la seva entrega a la G 
Territorial, les quantitats necess~ries per al pagament del cont 
IR . D.L . 1279/85, art. 16 . 6). 

4rt.- Sol.licitar del Consell Territorial de la Propietat I 
liària de Girona, l ' autorització corresponent i el Pla Financer 
torn del 50 I de les quantitats anti~ipades (R . D.L . 1279/85 , art 
16.6 i 16 . 9). 

6~ .- DONAR COMPTE DE LA MOCIÓ PRESENTADA P GRUP 
PSOE .
- Seguidament es passa a llegir la moció presentada 
cipal PSC/PSOE que literalment diu : 

" Llagostera , 26 de maig de 1986 .- Sr . Alcalde President de 
Juntament de LLAGOSTERA .- Sr . Alcalde : Ha arribat un moment que 
nostra perman~ncia u l ' equip de govern se ' ns fa incòmoda . Durant 
aquest tres anys hem intentat treballar de bona fe al vostre cos 
ens pensem haver complert , doncs no hem rebut queixes, però tam 
rant aquest temps hem suportat descriminacions anormals tractant 
d'un Ajuntament de consens . ts evident que si no hagués estat la 
Llet de R~gim Local avui no estariem en cap dels organismes aut 
cunicipals ; hem tin~ut treballs per disposar de la brigada munic 
quan la necessitavem en algunes feines i les suggerències o prop 
rebien un tractament molt diferent al marge de la seva necessita 
1Qportància, i here sentit la interferència del vostre partit mas 
gades. 

"Tot i aix! hem aguantat amb paci~ncia i tolerància tot aque 
temps creguts que feiem un servei al poble i que era millor per 
Plegats, però també hem vist que amb la vostra manca de planific 
i d'ima~inació no ajuda a enfrentar-nos als problemes que varem 
1 que deixarem intactes i ens dol no poder -hi fer res . Hem nota 
conformisme que ens porta només administrar i una manca de diàl 
els veïns que no és compatible amb la nostra manera de pensar; he 
~escobert que alguns no saben defensar a l'Ajuntament de forma co 
rativa i no els costa res fer -nos responsables de coses a les qua 
no hi tenim cap mena de decisi6, tot plegat per compensar , segu 
la seva incompet~ncia en la gestió . I ara , sobre tot , amb el no 
ment del Sr. Coll al Consell Escolar , hem acabat la paciknc1a i 
demostrat com poser per davant dels interessos del poble els del 
ti t. 

"Malgrat qui digui que el Sr. Coll ~s compatible per tenir u 
goci dins l ' Escola, a nosaltres ens sembla que no, i si a sobre h 
afegim que el Sr. Coll no creu en aquesta Escola i ho demostra po 
tant els fills a fora , el seu nomenament passa la ratlla de la 
elemental ètica. Això ens sembla greu i com ~s natural no volem 
Partir-ho . 

"Per tot això posem els c~rrecs, que ens havieu confiat alt 
ra, a la vostra disposició. 

. "Prego preneu nota que es refermem en els llocs on la Llei 
aona prerrogatives i al mateix temps esperec es comuniqui al Ple 
Proper, la nostra decisió, acceptant aquest escrit com una MOCIO. 

El Sr. Alcalde prèn la paraula per posar en dubte les supos 



4rt.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL SR. ARMAND DE FLUVIA i ESCOR. 
SA.-

Vist l ' estudi efectuat sobre l'escut de Llagostera. 
Vist l ' acord adoptat en sessió celebrada el dia 2 d'abril de --· 

l. 986. 
Donat l'escrit adreçat a aquest Ajuntament, a títol particular, 

pel Sr . Armand de Fluvià i Escorsa. 
L'Ajuntament Ple acorda el segUent: 
1.- Tenir en consideració l ' estudi efectuar pel Sr. Emili Soler 

i Vicens, i trametre-li l'agraiment de la Corporació per l'interès -· 
mostrat. 

2 .- Remetre l ' esmentat estudi al Sr . Armand de Fluvià i Escorsa 
amb les oportunes aclaracions sobre les manifestaicons aparegudes a , 
la premsa comarcal . 

5è.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE CONSTRACTACIÓ DELS TREBALLS PER A 
LA REVISIÓ CADASTRAL DE LA CONTRIBUCIÓ TERRITORIAL URBANA .-

El Centre de Gestió i Cooperació Tributària del Ministeri d'Ec~ 
nomia i Hisenda es va posar en contacte amb aquest Ajuntament junt -· 
amb els de Campllong , Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Llam. 
billes , Quart, Sant Andreu-Salou, Sils, Vilablareix, i Viloví d'Onyat 
per instar- nos a iniciar els treballs de revisió cadastral urbana, -
fet que ells consideren ineludible. 

Vist el desfase a~ment existent entre les finques que figur~ 
registrades en el cadastre i la realitat constatable , que permitiria AC 
passar d'una recaptació vigent de 7.502.000, - ptes., a una aproxima~ 
de 33.000,000.- ptes. 

Vista la situació d' injustícia fiscal, que es pot donar a l ' aug. v 
roentar les quotes de contribució a les finques censades mentre n ' hi · d 
han d ' altres que no apareixen com a subjecte passiu (aproximadament · 
1.000 unitats sobre 2 . 050 d'actualment contemplades) . 

Donat que el Centre de Gestió i Cooperació Tributària de Girona 
no disposa de partida pressupostària per poder assumir dins d ' aquest Pu 
exercici els treballs de revisió cadastral urbana de Llagostera, el • 
Ple de l'Ajuntament adopta els segUents acords: 

ler.- Acordar 9ue per part de la Gerència Territorial de Girona, 
del Centre de Gestio 1 Cooperació Tributària del Ministeri d ' Economil 
i Hisenda, es porti a terme la contractació dels treballs per a la re 
visió cadastral de la Contribució Territorial Urbana d ' aquest munici: 11 
pi, segons es preceptua en 1 'art. 16 . 6 i 16 . 9 del Reial Decret -----· Sr 
1279/85 , de 24 de juliol, i en la Llei General de Contractes de 1 ' Es• si 
tat . Aquests t;eballs hauran de realitzar - se d ' acord amb el que dis~ ap 
sa el text refos de la C.T. Urbana, així com en els Plecs de Condi--· 
cions particulars i general econòmico-administratiu i tècnic-facul~ 
tiu (Resolució 26/3/81 del Ministeri d'Economia i Hisenda). de 

2on.- Aquest acord implica l'acceptació dels imports màxims se-· 
gUents : 

A).- Cartografia restituïda (sòl subjecte a C. T.U., esc. 1/lOOOl 
600 Has., a 3 . 000,- ptes./Ha ....... . . . .... . . TOTAL .- 1.800.000, - ptes. 

Bl.- Ampliació fotogràfica (SÒl total del territori municipal a 
escala 1/5.000) . 
7.660 Has., a 100,- ptes./lla . ........ . ...... TOTAL ... 766.000,- ptes. 

3[>00 15 



ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE 
A la vila de Llagostera , el dia quatre de juny de mil nou - ce 

vuitanta - sis, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila , essent 
vint - i - dues hores , es reuneix l ' Ajuntament Ple per celebrar sess 

- dinària, sota la Presidència del Sr . Alcalde , en Josep Puig i Rodó 
- amb l ' assistència dels Regidors Srs. Joan Gruart i Comas , Angel G 

losa i Corcoy , Josep Ramírez i Cano, Joan Coll i Bueno , Josep Bl 
1 Vall - llosera, Joaquim Comas i Tarr~s , Josep Turon i Boadella , J 
Puigdemunt i Coll , Joan Carranza i Pere~rina , Joan Fabrellas i Ll 

- ras , Salvador Parés i Vilà , i Josep Alba i Matamala . Actua com a 
cretari de la Corpoi·ació el Sr . Xavier Bassols i Ammetller . 

El Sr . Alcalde declara oberta la sessió i 
a dels temes inclosos en l ' ordre del dia . 

ler . - LECTURA I APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR . 
- llegeix l ' acta de la sess1o anterior que , desprPs de fer constar 

Sr . Albà qu~ en la tranncripció de l'acta es va omitir l ' excusa d 
sistència que el Sr . Fabrellas va formular, 's trobada conforme i 
aprovada per unanimitat . 

2on .- DESPATX OFICIAL . - Seguidament es dóna compte de l'escr 
de la D1reccio G('neral del 11edi Rural en el que es fa ressó del D 
~ret 145/lq86 , pel que es declaren zones de perill d ' incendis ro 
~ls diverses comarques de Catalunya , acordant - se l ' assabentat. 

Jer . - ACCEPTACIO, A PROPOSTA DEL PATRONAT DE 
EI. L ' HER~NCI A DE LASRA. MONTSERRAT DORCA r-~uut. -

A proposta del Patronat llunicipal de l'hospital 
1 segons contc~pla l'article 12,il dels Estatuts, el 
ent acorda procedir a l'acceptació de l'herència de 

rat Dorca Mun~ (q . e . p . d.). 



Suplents.
DE PRESIDENT 
DE PRESIDENT 
DE ler.VOCAL 
DE lcr.VOCAL 
DE 2on, VOCAL 
DE ::>on . VOCAL 

Francesc Sureda Alsina ...... . ... . 
Lluís Cañigueral Barnés . .... . ... . 
Elvira Hiquel 1-lart.í . . . . ... . .•... . 
Montserrat Sureda Bosch .. ...... . • 
José Rodriguez Martínez . .• .. ...• . 
Josep Coll Saura .... ... ... .•.• .•. 

D.ILI . 

" 

" 
" 

40.249 . 32~DE 
40 . 306.581DE 
40 . 239 . 13~DE 
40. 167. 44~ DE 
l7 . 606.46~DE 
40 . 235 . 37~DE 

3er. - DE~IGNACIÓ D' UN REPRESE:.TANT PER....!A:!..._!L~E;::S~~~~~ 

En compliment de l ' ordre de 4 d ' abril de 1 sobre,convocatòr i; 
i regulació del proc~s el ectoral per a la provisi dels organs de go. 
vern dels centres docents pÚb l ics de nivell no rsitari de Catal~l 
ny a . 2 

Donada l ' obligator ietat , estab l erta en el 
ordre , d ' establir un representant del municipi 
lar , l ' AJuntament Ple aco r da el nomenament del S 
per a l' organ de govern del Col .legi PÚblic LACUS 
les prerrogatives que l ' art . 23 . 4 de la Llei de R 
per a la delegaci6 de compet~ncies . 

El Sr . Joan Carranza fa constar 9ue la per 
creu adequada , ja que amb un sentit mes pràctic , 
donés la representativitat al Conseller - Delegat 

El Sr . Josep Albà es referma amb l ' anterior 
a la possible incompatibilitat del nou càrrec del 
en tant que desenvolupa una activitat comercial d 
coles. 

El Sr. Alcalde pr~n la paraula per fer esmen 
càrrec no subjecte a incompatibilitats i que fins 
que dins el Consell Escolar tingui representativi 
serveis no docents . 

Josep Albà diu que posarà en conside 
seu grup definiran la seva pos 

Donat que en la sessió plenària d ' aquest Aj 
d ' abril de 1986, es va omitir l ' autorització per 
de l ' l!ospital - Resid~ncia "Josep Baulida" , de la 
Almogàvers , el Ple de l ' Ajuntament acorda autori 
l ' art. 1é' , 1) , dels Estatuts del Patronat de l ' Has 
l ' esmentada propietat . 

5è . - INICI DE L' ADQUISICIÓ 
VIAL . -

Vista la necessitat acreixentada amb els any 
vial que comuniqui el centre de la vila amb el s 
"Mas Sec " , el Ple de l ' Ajuntament acorda iniciar 
amb els actuals propietaris de la finca no 31 del 
per a la seva adquisició. 

I per no haver-hi més assumptes de 
vint-i - tres hores i trenta-un minut, el Sr. Pres 
s1Ó i amb ella la present acta que és signada p~l 
el Secretari, que ho certifico. 

L' ALCALDE 

7 de l ' esmentada 
del Consell Esco. 

Joan Coll i Bueno 
RIA en funció de • 

Local establei~D 
D 

elegida no la ___ D 
ia convenient es 
a les Escoles . 
tura i fa esment 
• Joan Coll Bueno 

s les mateixes es-P 

que es tracta d ' un 
tot és conven.ient 

t un membre dels • 

s conversacions 
arrer Donzelles 

• quan són les 
t aixeca la ses- · 

assistents amb mi, 

SECRETARI 

1 



¿;plents.-

23 ~E PRES:::DENr 

87 :>E PRESIDENT 

34 DE ler. VOCAL 

40 DE ler. VOCAL 
DE 2on . VOCAL 64 
"S 2on . VOCAL 74 " 

Joaquim Bernis Mallorquí ....•.••••. D.N.I. 
Angela Carreras Cabal!~.. .......... '' 
Pere Gascons Masgrau ••.•.•.•..•...• 
Marcelina Carrasca Alvarez.... ..... " 
Ildcfonsa Ruano f4éÍrmol ........... . . " 
Pilar Ramos vazquez ... . . . . . . . . . . . . . " 

.499 
• 4 'Z'7 
. 266 
. 12~ 
.110 
.075 

SECCIÓ PRIMERA .- Mesa 8.--i a Titulars. 

o- PRESIDENT 
1 u 1er . VOCAL : 

2on . VOCAL : 
a I 

_ Suplents .-

DE PRESIDENT 
- DE PRESIDENT 
x DE ler. VOCAL 

~E l er . VOCAL 
DE 2on . VOCAL 
OS 2on . VOCAL 

Maria ViMolas Esteba .••......•....... 
Candelaria Sojo Paez ..•........•....• 
Antoni Puig Menció •.........•.•.•...• 

Carmen Murgadella Portal ••.......•• 
Angeles Navacerrada Nie to ..•..•.••. 
Rafael Coll Barrachína •.......•.••• 
Jorge RÓdenas Folch ••.•.........•.• 
Adela Sagué Mascort ........•.•....• 
Trinidad Rodriguez CaMadas ..•.•..•• 

SECCIÓ SEGONA .- Mesa A. -

0 !itulars . 

- PRESIDENT : 
ler. VOCAL : 

n 2on. VOCAL : 

t 
5'-!plents.-

::E PRESIDENT 
DE PRESIDENT 
;)E ler . VOCAL 
~E ler.VOCAL 
n ¿on. VOCAL 
!:E 2on . VOCAL 

Teresa Casadevall Colomer ••••..•••.. • 
Marcel Navarro Freixas •...•.••.•...•. 
Carn:en Ciurana Gotarra • .•....•....••. 

Jordi Genové Frigola •.•.•••••..•. 
Joan Lluís Fontcuberta Solà •••.... 
Montserrat Alsina Mir •....••..•.•. 
Concepción Paradeda Miquel .......• 
Maria Cabarrocas Torrent ....••.•.• 
Lluís Ventura Batlle ..........••.• 

t SECCIÓ SEGONA .- Mesa 8.-

0itulars .-

PRESIDENT : 
ler. VOCAL : 
2on . VOCAL : 

_ ~lents.-

i :lE PRESIDENT 
- DE PRESIDENT 
- DE ler. VOCAL 

DE ler . VOCAL 
:!E 2on. VOCAL 
DE 2on. VOCAL 

Xavier Pascual Gifre •....•.•.•.. . .... 
Bcnílo Roc~ Carreras ..••....•.•.•.•.. 
Roberto Corominas Sayols ............ . 

Lluís Torres Llinàs •.............• 
Pompeyo Pascual Coris .........•... 
Josep Gurnés Vall-llosera .......•• 
Maria Sureda Raurich .............• 
Josep Turon ~eulofeu •...•......... 
José Restrudis !-la tas ••.•.......... 

' ~CCió TERCERA. - Mesa A.

!.!._tulars .

PPESIDE•¡¡ 
:er. VOCAL 
èc.n. VOCAL 

José Martínez Andrés • . .••. ... ••...•. 
José Restrudis Panella •• •.•..•. ....• 
Jaume Pi~em Pericay ••••••.•....••... 

n. N. r. 
11 

11 

D.N. I. 
11 

11 

11 

11 

D. tl . I . 
11 

11 

D. N . I. 
11 

11 

11 

11 

" 

D. N.I. 
" 
11 

. 916 

.693 

. 668 

. 252 

. 895 

. 231 
'327 
033 
456 

582 
950 
526 

102 
366 
051 
495 
187 
425 

584 
316 
.?0'3 

D.N.I. 40 . 287 079 
H 40 . 1 607 
11 40.167 467 
" 40.166 004 
" 40.168 057 
11 40.23q 176 

D.N.I. 40 . 504 476 
11 40 . 306 222 
11 40.171 18 



ELS REGIDORS 

A la vila de Llagostera, el dia vint - 1- ú de 
vuitanta - sis, a la Sala de Sessions de la Casa 
vint-i-dues hores i quinze minuts, es reuneix 1 
lebrar sessió extraordinària, sota la Presidènc 
Josep Puig i Rodó, amb l ' assistència dels 
Comas , Angel Grabulosa i Corcoy , Josep Ramírez 
Vall-llosera, Joaquim Comas i Tarrés, Josep Tur 
Coll i Bueno, Josep Albà i Matamala, Salvador P 
ranza i Peregrina . ~o han excusat la seva assis 
brellas 1 Llovera, i Joan Puigdemunt i Coll. Ac 
la Corporació el Sr . Xavier Bassols i Ammetller . 

El Sr . Alcalde declara oberta la sessió 
dels temes inclosos en l ' ordre del dia . 

ig de mil nou-cen~ 
la Vila, essent les 
untam€'nt Ple per ce· 
del Sr. Alcalde , en 
Srs. Joan Gruart i 

ano, Josep Blanch i 
i Boadella , Joan --· 
s i Vil~ . i Joan Cm 
cia els Srs. Joan ~ 

a Secretari de' 

en l ' estudi 

ler .
llegeix l ' a~c~t~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

da per unanimitat. 

?.on . - .-D ' acord amb les· 
ordre s re b u~.;_,;..;...:r::T--¡¿.:o:.ov~e=-'r~n=-=--rr=-r.:¡:.::.:;-..:..:.;;.:¡:.:r:.:oé-n~==,~~.:..:.::•~ 57 5 , i en e om p 1 i --· 
ment de l ' article 26.1 de la Llei 5/1985, juny, sobre la forj· 
mació de Meses Electorals, es procedeix a efeGtua el sorteig per des 
dir els components de les Meses Electorals per a es Eleccions Gene--· 
rals del dia 22 de juny, quin resultat és el segU nt: 
SECCIÓ PRIMERA . - Mesa A.-

Titulars.-

PRESIDENT 
ler. VOCAL 
2on. VOCAL 
3500 I ;¡ 

Ramon Forteza- Rey Forteza .....•. • ... 
Ramon Tell o Rodríguez ..•......•... . . 
Carmen Pascalet Jou . ..... . .. •.. .•.•. 

D.N.I. 41.117.56( 
" 40.312.21~ 
" 40.494.66! 



SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT.-

Vist l'expedient corresponent a les modificacions puntuals 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Llagostera, redactad 
tècnic municipal. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Ob 
bliques i Urbanisme, així com el corresponent informe jurÍdic, 
acorda, per unanimitat: 

ler.- Aprovar amb caràcter inicial l'expedient de modificac 
puntual de les Normes Subsidiàries de l'Ajuntament de Llagostera 
dactades pel tècnic municipal. 

2on.- Sotmetre l'expedient a informació p~blica durant el 
ni d'un mes mitjançant la publicació d'un Edicte al B. O.P., al 
d'Edictes i en un del3 diaris de més circulació de la província, 
l ' efecte de que puguin formular-se al.legacions al mateix. 

3er.- Facultar al Sr. Alcalde per dictar les disposicions 
sàries per a l'execució d'aquests acords. 

Vist l'escrit presentat pel Sr. Josep Ma Fontanals i Bonave 
sol. licitant un termini que finirà el proper dia 21 de juliol d' 
guany per poder presentar el projecte del Pla Parcial per a la u 
nització Selva Brava i vist el dictamen de la Comissió Informat! 
d'Obres P6bliques i Urbanisme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

ler.- Acceptar la fixació d'un termini fins el proper dia 
juliol per a la presentació del corresponent Pla Parcial. 

2on.- Notificar aquest acord al promotor i a l'Associació 
pietaris, així com advertir de que en cas d'incomplir-se es pren 
les mesures que es creguessin convenients. 

Per 

l9è.- SOL.LICITAR SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA 
IÓ I 

procés Contebciós-Administratiu no 121-S/86, pr 
Ros Sala contra l'acord de 16-1-85. 

Vista la necessitat de recòrrer a serveis jurídics aliens 
la compareixença en judici, l'Ajuntament Ple, acorda: 

ler.- Sol.licitar al President de l'Excma. Diputació que mi 
çant el servei d'assistència als municipis assumeixin la defensa 
dica de l ' AJuntament de Llagostera. 

2on.- Facultar al Sr. Alcalde per a l'Atorgament de 
nents. 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, quan són l 
Vint-i-tres hores i trenta-tres minuts, el Sr. President aixeca 
sessió i amb ella la present acta que és signada pels assistents, amb 
~i, el Secretari, que ho certifico. 

L' EL SECRETARI 



Atès l'acord de la Comissió d'Urbani~me deG 
condicionant la seva publicació a l'aportació d' 
d'incorporar la correcció d'unes esmenes observa 
i havent aprotat l'arquitecte redactor del text 
això que el Ple acorda aprovar el te~t refòs del 
del "PUIG DEL GENERAL'', i trametre copia del mat 
d'Urbanisme de Girona perquè procedeixi a la pub 
la seva aprovació, atorgant, per tant, valor ex 

14è.- RECEPCIÓ 
Vist l'escrit dels Srs. Calda~ i Carbó, de 

sol.licítant la recpeció de la totalitat dels se 
ció "Cal Curt", complimentant els compromisos as 
Ajuntament, i vist l ' informe tècnic obrant a l' 
da acceptar la recepció d ' obres d'urbanització d 
de la urbanitzaciÓ ''Cal Curt", però assenyallant 
l'execució de les voreres, per quina execució s ' 
dos mesos, i s'adverteix de que si no s ' hagués 
dins del termin assenyalat, aquest Ajuntament p 
res sancionadores que cregui convenients. 

15è.- AP DEF 
TUACIÓ "C 

Vist que fou aprovat inicialment el corresp 
ésser exposat al pÚblic no es presentà cap al.l 

Atès que els Srs. Caldas i Carbó han procedí 
compliment dels compromisos d'urbanització el seu 
Únicament manca encara l'execució de les voreres , 
aconsellen ni justifiquen la fixació de l'àmbit d 
ció, és per tot això que el Ple adopta els següen 

ler .- Aprovar definitivament l'expedient pe 
l'àmbit de la Unitat d ' Actuació "Cal Curt". 

2on. - Trametre còpia de l'expedient i del 
a la Comissió d'Urbanisme de Girona, als efec 
cle 9 de la Llei de Mesures d'Adequació de l ' O 

16è.- LA CO 
MUNICIPAL.-

Vist que la petició de subvenció formulada 
en data 21 de mar~ de 1986 per a les obres de con 
sari Municipal fou denegada per part Je l'Excma. 
que el Ple d'Ajuts a fons perdut s'atorga només a 
1.000 habitants. 

Vist que la Direcció Provincial de l'l.N.E. 
el pla de col.laboració d'aquest organisme amb e 
tera per als treballs d'arranjament dles locale 

Donada la necessitat de buscar noves font~ 
una obra ineludible, el Ple acorda acollir-se a~ 
13 de maig, per al finançament d'obres de millor 
quipaments comunitaris i amb un préstec al 5% a 
màxim de 15 anys, i autoritzar al Sr. Alcalde per 
ció pertinent. 

17è.- APR ACIÓ INICIAL DE 

350012 

aprovatori, -
refòs per tal 

s per la Comissió, 
fòs indicat, és per 
ojecte del P.E.R.l 

a la Comissió --
ació de l'acord de 
tiu a la mateixa. 

d'abril d'enguany, 
eis de la urbanitza 
mits davant d'aquest 
edient, el Ple acor 
la part executada ~ 
ue manca encara --
orga un termini de 
edit a complir-ho 

à prendre les mesu-

LA UNITAT D'AC--

la Unitat d'Ac-

projecte i en -

a donar parcial -
dia assumits i que 
que, per si, no--

cap Unitat d ' Actua 
acords: -

a la reducció de --

esponent projecte 
e assenyala l ' arti 

ament Urbanístic. -

aquest Ajuntament 
trucció del Dispen
iputació al.legant 
municipis fins a --

deixat en suspens 
nicipi de Llagos
Dispensari. 

finançament per -
ocret 148/1985, de 
o construcció d'e-

l i per un termini 
la document~ 



• - CARRER 
tal 

DE LA CREU: 

Cost provisional de l'Obra (inclÒS projecte) ....... 1.099.872,· ptes :S, 
Jer 
LI. 

de 
L 

ty, 
. za 
est ' 
:or 

Aportació llJ.Ulicipal ( 10 %) •.......... ·. · · · · · · · · · · • ·-....:;;.;;;~=:."'--~=1! 
A repartir per C. E. .. .......................... .. 989.885,- ptes 

BLOC 1 BLOC 2 

cost : 34.269,- ptes . 
Uts.: 4,-uts. 

Cost: 955.616,- ptes. 
Metres: 93,- m. 

cost/ut.: 8.567,25 ptes. Cost/m.1.: 10.275 , 44 ptes. 

1 CARRER DEL SOL: 

i 

I 

Cost prov.isional de l'obra (inclòs projecte) ...... 5.198.272,- ptes 
Aportació municipal (lO %) •••••••••••••• • •• • • • • · • • ·--=;.::.:.;=.:....._..o;..;;.~ l 
A repartir per C.E •...•........................... 4.678.445,- ptes 

BLOC 1 BLOC 2 

Cost: 298 . 135,- ptes. 
Metres: 148,55 m .. 

Cost: 62.636,- ptes. 
Uts .: 5,- ptes. 

Cost/m.l.: 2.006,97 ptes . Cost/ut.: 12.527,- ptes. 

BLOC 3 BLOC 4 

Cost: 117.505,- ptes. 
Uts.: 14,- uts. 

Cost: 4.200.169,- ptes. 
Metres: 301,27 m. 

Cost/ut. : 8.393,- ptcs. Cost/m.1.: 13.941,54 ptcs. 

6è.- Acordar que les quotes individuals resultants es notifi 
individualment i, en cas de no ésser coneguts els propietaris 
fiquin per Edictes . 

t En el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l ' e 
del de recepció de la comunicació o de la publicació de l'Edicte, 

1 interessats podran interposar recurs previ de reposició davant l' 
tament, o bé, reclamació econòmico-administrativa que podrà discut 
Clusivament sobre la procedència de les Contribucions Especials, 
Percentatge del cost que hauran de satisfer les persones especial 
beneficiades o pròpiament les quotes individuals assignades. 

7è.- Determinar queel pagament de l'import total es farà en 
terminis, consistent el primer en el 50% de la quota, que s'hau 
d'ingressar immediatament per costejar la realització immediata 
Obres, i el segon, en el període i quantia que es determini per 1 
Port de la quota definitiva menys el de la quota ja anticipada. 

13è.- ~R~O~V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---=¡r-~ 
Vist l'expedient tramès en relació a la formulació del P.E.R 

~el Puig del General . 



CARRER DE LA PAU: 

Cost provisional de l'obra (inclÒS projecte) . . 
Aportació rrunicipal ( 10 %1 •••••• . •••.••••••••• 
Import a repartir per C.E. .. .............. .. 

BLOC 1 BLOC 2 

Cost: 37.660,- ptes. 
Uts.: 3,- uts. 

Cost: 92.519,- ptcs. 
Uts.: 11,- uts. 
Cost/ut.: 8.410,80 Cost/ut.: 12.553,3 

CARRER CANTALLOPS: 

3.811.772,- ptes. 
381.177,- ptes. 

3.430.595,- ptcs. 

3 

3.300.416,- ptes. 
268,5 m. 

1.:11.519,77 

Cost provisional de l'obra (inclÒOprojecte)... 3.717.789, - ptes. 
Aportació municipal (lO %1 •••.••• • ... • • •• .. • • ' lr---':::.:...::..:...:..:...L.~..,......¡;,.=..;:~ 
Import a repartir per C.E. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3.346.010,- ptes. 

BLOC 1 BLOC 

Cost: 97.532,- ptes. Cost: 774. 
Metres: 67,35 m. Metres: 
Cost/m.l.: 1.448,14 ptes. Cost/m.l.: 

BLOC 3 BLOC 

Cost: 42.641,- ptes. Cost: 2.431 
Uts.: 5,- uts. Metres: 

Cost/m.l.: 

TRAVESSERA PL. BARCELONETA: 
Cost provisional de l'obra (inclòs projecte) .. 
Aportació rrunicipal ( 10 % J ........... . ...... .. 

A repartir per C.E. 

BLOC 1 

Cost: 563.445,- ptes. 
Metres: 207,60 m. 
Cost/m.1.: 2.714,09 ptes. 

BLOC 3 

Cost: 38.294,- ptes. 
Uts.: 3,- uts. 
Cost/ut:..: 12.765,- ptes. 

BLOC 

Cost: 76. 
Uts.: 
Cost/uts.: 

BLOC 

Cost: 1.622 
Metres: 
Co:;t/m.l.: 

2 

78,- ptes. 
,80 m. 

4.145,49 ptes. 

4 

459,- ptes. 
197,80 m . 

. 29?.51 ptes. 

2.557.029,- ptes. 
255.703,- ptes. 

2. 301.326,- ptes. 

2 

1,- ptes. 
9,-uts. 

.552,- ptes. 

4 

16,- ptes. 
17,70 m. 

.453,45 ptcs. 



BLOC 4 BLOC 5 BLOC 6 

cost: 68.1601- ptes. 
, uts.: 8 u. 

Cost: 2.538.397~-
Metrt~s: 368145 

Cost: 114.447,- ptes . 
Uts.: 9 u. 

cost/ut.: 8.5201- ptes. cost/ut.: 12.716,44 ptes. cost/m.l.: 6.889, 

:RAVESSERA CARRER MAIENA: 
Cost provisional de l'obra (inclós projecte) ..... 
Aportació municipal ( 10 %) •••.••••.••••••••••••• ·-....:::..:...:..:..::::..:.:::.z....¡¡. 

Import a repartir per C.E. 2.201.7901 

BLOC 1 BLOC 2 

Cost: 168.917 1- ptes. Cost: 167.865,- ptes. 
Metres: 72 1 50 m. Metres: 88,50 m. 
Cost/m.l . : 2.329,89 ptes. Cost/M.l.: 1.896,78 ptes. 

BLOC 3 BLOC 4 

Cost: 47 . 875,- ptes. Cost: 1.817.133,- ptes. 
1 Uts. : 5 1 - u. Metres: 155,- Pl. 

Cost/uts.: 9.575,- ptes. Cost/m.l.: 11.723,44 ptes. 

CARRER GAVARRES: 

Cost provisional de l'Obra (inclòs projecte) ..... 
Aportació !111Ilicipal ( 10 %) •.•••.•.••.•.••• • •••• • ·-..::.:~=-:.:::..z._.¡~ 
Import a repartir per C.E. 

BLOC 1 BLOC 2 

Cost: 257.007,- ptes. Cost: 1.141.567,- ptes. 
Metres: 150,30 m. Metres: 348,95 m. 
Cost/m. 1.: 1. 709 196 ptes. Cost/m.1.: 3.271,43 ptes. 

BLOC 3 BLOC 4 

t
Cost: 107.166,- ptes. 

s.: 12,- u. 
st/ut.: 8.930,- ptes. 

Cost: 3.348.316,- ptes. 
Metres: 403,30 m. 
Cost/m.l.: 8.302,29 ptes. 



una pendent per intentar 
rades . S ' estima que conv 
ment a la cruilla del e 
carrer "B" en la cota 1 
zones edificables i de 

2on.- Assenyalar qu 
de la notificació d'aque 
responent Pla sense que 
caducat l ' expedient als 
fixa l'article 6 . 2 de la 

salvar les diferències de cotes molt cxage~ ó 
dria desviar-lo a partir del seu comença - - d 
er "A" per la cota 149 i anar a trobar e l m 
158 , rcdimensionant , per aquest motiu , les 
sió d ' ambdÓs costats . 

e 
si transcorre un termini de tres mesos des q 
acord amb devolució d ' un exemplar del cor 
retornés degudament esmenat, s'entendrà 

ectes administratius, d ' acord amb el que -
!ei de 1-lesures . 

12è.- ~A~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vist l ' expedient qu 
Especials quina exi~ènci 
obres d ' urbanltzacio del 
da que, a més d ' afectar 
ficien especialment els 
hi dÓna front , i està re 
de 28 d ' octubre. 

Vist l ' acord de la 
rent a l ' aplicació de Co 
nització del carrer Haie 

Vistos els informes 
del propi Ple de formaci 
adopta el següent acord : 

ler.- Aplicar obli 
xecució de l ' obra d ' ur 
projecte tècnic fou apro 

2on .- Fixar el cost 
amb l ' informe tècnic . 

3er. - Fixar la quan 
25 . 681 . 241,- pessetes, e 
nada la seva naturalesa . 

s ' incoa per a l ' aplicació de Contribucions 
és obligatòria per a l ' execució de les -- 
arrer Maiena i set més --------- tota vega 
i nte r ès general de l a població , se ' n bene: 
pietaris que tenen immobles al carrer que 

llida en l ' article 25 de la Llei ~0/1981 , t 
t 
i 

rporació del passat dia 5 de març, refe--- r 
ribucions Especials per les obres d ' urba--

i set més . 
t 

cnic i jurÍdic i en compliment del mandat m 
de l ' oportú expedient , l'Ajuntament Ple -- 0 

e 
lament Contribucions Especials per a l ' e e 

tzació del carrer Maiena i set m~s . quin : 
t definitivament per la Corporació . e 

d 
e 1 ' obra en 28 . 534 . 713,- pessetes . d ' acord t 

e 
l 

tat a repartir entre els beneficiaris en - " 
ivalents al 90 % del cost de les obres, d,2 a 

4rt . - Tenint en e e la classe i característiques de l ' obra i 1 
l ' informe jurídic obrant l'expedient, s'aplicarà com a mòdul de re 1 
partiment el de metres 1 ea ls de fa~ana . e 

5è .- Aprovar la rel iÓ de quotes individuals que consten ~n e 
l ' expedient , resultants l'aplicació del cost de l ' obt•a repercuti - b 
ble a l mbdul aplicable a scun dels segUents carrers : ~ 

CARRER MAIENA : Cost ¡.>nJVJ.::u um:u de l ' obra (inclós projecte) .. . . 4.254.668,--
AportaciÓ (lO%) . ... . .. .......... . .... 425.467, --

BLOC 1 

Cost: 421.695,- ptcs. 
Metres: 229,- m. 
cost/m.l.: 1.8111,46 

3500 10 

1 
... ... .• . .. .. .. . .. .. . 3. t329.è01,- e 

BLOC 2 

Cost: 408.775,- ptes. 
Metres: 250,30 m. 
cost/m . 1.: l. 633, 14 

e 

BLOC 3 

Cost: 277.7?7 , - ptes e 
~1etres: 176,50 m. t 
cost/m.l.: 1.573,52 

f 
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ó i 7 de la Llei de Mesures d'Adequaci6 de l ' Ordenament Urbanist 
de Catalunya, així com l'article 127l en relaci6 al 136 del Reg 
~ent de Planejament de la Llei del Sol i altres normes concordan 

Vistos els informes tècnic i jurÍdic obrants a l'expedient 
com la proposta elaborada per la Comissi6 Informativa d'Obres Pú 
~ues 1 Urbanisme , el Pla adopta el següent acord: 

ler. - Suspendre l ' acord d ' aprovaci6 inicial dels Plans Parc 
KAS GOTARRA I, i MAS GOTARRA II, en tant en quant no s ' incorpor 
les segUents modificacions : 

a) .- S ' haurà de concretar que el sector II no podrà desenvo u-
par -se fins que s ' hagi executat el sector I , tal com assenyala 1 ar
ticle 135 de les Normes Subsidiàries. 

b) . - S ' hauria d ' acomplir allÒ que assenyala l ' article 
la Llei de Protecció de la Legalitat Urbanística , aportant 
compr omisos urbanístics que exigeix la legislació vigent i 
nant el compliment de les condicions allà exigides . 

e) . - Als efectes de la citació personal dels propietaris qu 
tableix l ' article 139,2on . del Reglament de Planejament i per ac 
tació de les titularitats dc les finques dins de cada sector , ca 
incorporar còpia dels plànols cadastrals així com en la memòria 
relaci6 de propietaris i superfÍcies . 

dl.- Comprovada alguna desavinença entre els lÍmits dels s 
tord en el Pla Parcial en relació als que s ' estableixen en les 
~es Subsidiàries, caldrà ajustar-se als límits fixats per les 
o tramitar- se, en el seu cas, l ' expedient simultani al de modifi 
ció puntual de les Normes que avui es proposa per fer coindicent 
els ambi ts. 

el .- Per no poder donar-hi continuitat, hauran d'eliminar - s 
els carrers previstos amb noms de "I" i "H", així com la prolan 
dels "C" per damunt de la riera Gotarra, el que obligaria a con 
truir un pont en una zona que ja està, en aquest moment prou d 
cada de passos per sobre de la riera, així com incorporar com u 
les obligacions del sector, l'execució i prolongació dels carre 
hG" i "L", a càrrec del propi Pla Parcial, fora del seu àmbit, 
arribar a connectar amb la carretera de Tossa . 

f).- Caldrà modificar l'emplaçament i dimensió de les 
lificades com a zones vcrd~s, ja que, en alguns casos, com la n 
14 i 12, no ofereixen garanties d'Ús pÚblic, sinó que semblen es 
en funció d ' un aprofitament quasi b' privat o particular de les 
cel.les que hi afronten, i que dificulten el seu acc's a la via 
blica, sistema viari que, per altra part, semblen intentar evita 
seva major proliferació , en qualificar de sistemes les zones més 
inaccessibles. 

En altres casos, com en les zones verdes núm.l, 2, 3, 4, 7, 
10 i 11 no es poden comptabilitzar com a tals, en no complir-se 
':ondicions d'ésser <l ' un mínim de 1.000 m2. ni poder-se inscrillre 

circunferència de 30 m. de diàmetre. 

e -

g). - La zona d'equipament cultural esdevé en gran part lncdi i
cable per la seva estranya forma i dimensió que, per altra banda, 
amb molta correcció s'ha procurat no repetir amb cap parcel.la ed fi 
cable, a part de la dificultat del seu aprofitament urbanístic en mo 
tiu de les pronunciades pendents del terreny. 

h).- El vial "LL", al trobar-se amb el vial "B", ajuntant-se l 
final de l'àmbit del Pla Parcial, junt a la zora cultural, plante 



coeficient 

Vist que amb motiu de l ' excedència per maternitat atorgada a la 
ionària d ' aquest Ajuntament, Na Consol Butiftach Font , pel termi-

3 mesos i la proximitat amb la temporada corresponent a vacan 
estivals fan queel personal al servei de la Secretaria sigui ex 

sivament escàs, atès a més la iniciació recent del procés de meca 
ació, i vista la proposta del Secretari d'aquest Ajuntament, el

orda autoritzar al Sr. Alcalde a procedir a l ' ampliació d ' hora e 
un agent padronal, la Srta . Dolors Ru!z Pujol , amb motiu de la

lació de 2on . grau de F. P. (branca administrativa) , de la urgèn 
i els mèrits i capacitat demostrats per portar endavant altres -

ques municipals, en lloc de servir a mitja jornada , considerant -
er- se complert allÒ que determina l ' article 103 de la Llei de Rè-
Local , amb les garanties que estableix l ' article 91 . 2 de la ma--

DE LA JUNTA DE 

" ~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~~== .-
Aprovat inicialment el projecte d ' Estatuts i Bases d'Actuació 

la Junta de Compensació de la Urbanització LLAGOSTERA RESIDENCIAL 
ha estat sotmès a informació pÚblica i notificat individualment 
propietaris afectats, no s ' ha presentat en relació al mateix cap 

legació. 

Per això , i de conformitat amb el que s ' estableix en la vigent 
tiva aplicable, l'Ajuntament Ple, adopta el segUent acord : 

ler .- Aprovar definitivament els Estatuts i Bases d'Actuació de 
Junta de Compensació de la Urbanització LLAGOSTERA RESIDENCIAL , -

ats incialment per la Corporació Municipal en sessió celebrada 
le el dia 17 de juliol de 1985, i un cop han estat sotmesos a -

ció pÚblica i notificats als propietaris afectats en forma re 
mentària. -

2on . - El present acord es publicarà al B.O . P. i es notificarà -
propietairs afectats i a qui hagués comparegut en l ' expedient; -
erint en la notificació als propietaris afectats 1 no haguessin 

.licitat la seva incorporació a la Junta de Compensació perquè ai 
ho efectuïn , si ho desitgen , en el termini d ' un mes a comptar des 
la notificació, amb l ' advertència d ' expropiació prevista en l'ar
le 127.1 de la Llei del SÒl . 

3er . - Es designa representant d ' aquesta Administració en la Ju~ 
ta al Sr . Joaquim Comas i Tarrés. 

lOè.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL DEL SÒL INDUSTRIAL. -
El Sr . Alcalde pren la paraula per fer constar que degut a la -

ma ca d'informació suficient, observada a Última hora, respecte a la 
vi bilitat d'aquest Pla Parcial , es suspèn l ' adopció del present 

L' APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL "MAS GO-
I" i " RRA !!". -

Vist l ' expedient inciat pel Sr. Domingo Gotarra Blanqué, en re
scntació de Promociones Santa Isabel S.A., i Mercedes Gotarra 

uj en nom propi, aportant els Plans Parcials MAS GOTARRA I i - 
§9TARRA II per a la seva aprovació, i vist el que fixa l ' article 
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bl.- En l'article 29è., caldrà afegir un punt, que digui: 
-El nomenament dels membres-. 

e:.- En l'article 34è., on diu "al Consell", hauria dc dir 
la Junta del Patronat" • 

Sè.- AUTORITZACIÓ PER A L'ACCEPTACIÓ DE L'HERtNCIA DE LA 
PILAR GISPERT.- Vist que fa anys es va produir la defunció de la 
Pilar Gispcrt, qui va deixar diverses propietats a favor de l'Ho 
tal Municipal 1, vist que aquesta Institució, regida per la Jun 
del Patronat Municipal, s'ha adreçat a aquest Ajuntament per tal 
comunicar-li que en el seu dia no fou passada l'escriptura d'ac 
ció de l'herència, pel que, a l'intentar procedir a efectuar la 
pravenda d'algunes de les propietats en qüestió, s'ha comprovat 
manca primer l'acte formal d'acceptació de l'herència, i com si 
que els Estatuts del Patronat ~stahleixen en el seu article 12. 
que per a l'acceptació d'adquisions de béns caldrà l'autoritzaci 
del Consistori, és per aixb que el Ple de L'Ajuntament acorda au 
ritzar al Patronat de 1 1 Hospital-Residència "Josep Baulida", a 
tar l'herència rebuda de la Sra. Pilar Gispert i a atorgar aquel 
actes que facin possible la seva materialització. 

6è.- RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA PER CONTRACTA 
PEÓ PER A LA BRIGADA D'OBRES.- Vist l'expedient obert per 
tractaclo temporal d•un ajudant de la brigada municipal. 

Atès que en el període corresponent a exposició pÚblica de 
dicte de la seva convocatòria s'han presentat les segUents sol.l 
tuds: 

-MANUEL ROMERO ANDREU, que al.lega els segUents mèrits: 
* Estar actualment en atur no subsidiat. 
K La seva professió és la de paleta, amb categoria d'oficial 
K Estar capacitat per exercir qualsevol activitat dins de la u• ......... "' 

d'Obres. 

- TOMAS MESTRES CASADEVALL, que al.lega els segUents mèrits: 
* Estar en atur. 
* Posseeix permís de conduir. 
* Haver realitzat treballs agraris amb anterioritat. 

-ANTONI PENYARANDA PONS, que al.lega els següents mèrits: 
* ra 12 anys que no ha treballat com assalariat. * El seu ofici és el de fotògraf. 

El Ple de l'Ajuntament, vJst que sembla provar el que afirm 
els diferents sol.licitants, i d'acord amb els criteris que fixa 
l'article 103 i les garanties que preveu l'article 91 de la Llei 
Règim Local, adopta els segUents acords: 

ler.- Acceptar les so1.11cituús presentades i contractar al 
MANUEl romero andreu. 

2on.- Comunicar aquest acord a tots els interessats i autori 
al ~r. Alcalde per signar el corresponent contracte de treball pe 
sis mesos. 

7è.- CONVOCA. ICIÓ LLIURE PER 
PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE POLICIA MUNICIPAL. Donades les necessita 
de Llagostera en vistes a comptar amb un cos professional de poli 

Donat que existeix en aquest moment un número d'aspirants p 
cobrir en propietat la plaça vacant d'aquest municipi, el Ple de 
Junta~ent acorda convocar concurs-oposició per a la provisió en 
Pietat d'una placa vacant de G:;lrdia de la Policia Municipal, su 



t aquesta tasca, es creu oportú rellevar-lo. 
"3er.- Nomenar com a Regidors-Delegats dc les següents ~rees, -

a següents Regidors: 
Joan Carranza i Peregrina, com a Regidor-Delegat d'Educació 

i Escoles . 
Josep Alb~ 1 Natamala, com a Regidor-Delegat de Bombers . 
Josep Blanch i Vall-llosera, com a Regidor-Delegat de Cultura, 

"4rt.- Donar compte dels cessaments i nomenamnets als Regidors 
tats i a la primera sessió que celebri el Ple de l'Ajuntament." 
El Sr . Albà fa constar la seva estranyesa en que no se li comu-

ués amb anterioritat el seu nomenament, és per això, que ajorna -
ceptació del nou càrrec fins a poder consultar-ho amb els mem--
del seu grup. 

El Sr. Alcalde fa constar queha intentat posar-se en contacte -
el Regidor Sr. Albà però degut al poc temps transcorregut entre 

redacció del Decret i la celebració del Ple no ha estat possible, 
3er.- ORGANITZACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR.- Seguida--

t el Sr. Alcalde dona compte de la programacio de la Festa Major 
es desenvoluparà durant els dies 16, 17, 18, 19 i 20 de maig, 

rdant-se l'assabentat. 
4rt.- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL 

PORTS.- Vist l ' escrit presentat per la Comissio d ' Esports d•a--
untament i l'acord del Ple de 2 d ' abril de 1986, que deia el 

ent: 

"Vista la proposta per a la redacció d ' uns Estatuts pels promo
del Patronat Municipal d'Esports de Llagostera, i considerant -

la seva formulació i redactat proposat suposarien una superació 
objectius establerts pel Consell Municipal d'Esports, i no una 

le modificació dels mateixos, ~a que comportarien la creació --
entitat amb personalitat jur1dica pròpia, implicant amb això -

bligatorietat d'una administració autonoma, així com de gestió fi 
cera, pressupostària i patrimonial diferenciades de la municipal~ 
per això que el Ple de l'Ajuntament acorda adoptar els següents -

s: 
"ler.- Que s'estudiïn els Estatuts proposats i la seva repercu

en l'organitzaciÓ i funcionament municipal. 
"2on .- Que es traslladi al Consell Municipal d'Esports l'inte-

d'aquest Consistori en el tema i la voluntat d'atorgar una res-
po ta immediata, sia a favor de l'aprovació d ' aquests Estatuts o 
d' lguna alternativa que es considerés m6s justificada." 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta el segUent acord: 
ler.- Aprovar inicialment la creaciÓ i Estatuts del Patronat Mu 

ni ipal d'Esports de Llagostera, tal com ho havia presentat el Con-": 
se 1 Municipal d'Esports amb les segUents modificacions: 

a).- En l'article 6è. referent a la compos1ci6 de la Junta de
, caldrà garantir el que estableix l'article 203 de la Llei de 
de Règim Local, en quant a la participació de representants de 

s les candidatures que hagin obtingut representació a )'Ajunta-
així com el que assenyala l ' article 73 del Reglament Orgànic, 

net a que la presència de 2/3 del número de membres de l'Ajunta 
a la Junta, aixi com el que es fixa en l'article 75 del mateix

tut Orgànic, referent a que la designació dels membres ho serà -
pe Ple Municipal. 
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ELS REGIDORS 

ACTA NO 

A la vila de Llagostera, el dia vint-i-nou 
cents vuitanta-sis, a la Sala de Sessions de la 

D'ABRIL DE 

sent les vint-i-dues hores i deu minuts, es reuneix l'Ajuntament 

I
. per celebrar sessió extraordinària, sota la Presidència del Sr. 

calde, en Josep Puig 1 Rodó, amb l'assistència dels Re~idors Srs. 
gel Grabulosa i Corcoy, Joan Gruart i Comas, Josep Ram1rez i Cano 
Josep Blanch i Vall-llosera, Joaquim Comas i Tarrés, Joan Coll 1 Bu o 
Josep Turon i Boadella, Josep Albà i 1-latamala, Salvador Parés i V là 

I Joan Fabrellas Llovcras, Joan Carranza i Peregrina, i Joan Puigde 
~unt i Coll. Actua com a Secretari de la Corporació el Sr. Xavier 
Bassols i Ammetllcr. 

I 
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i s'entra en l'estud 

dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

ler.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA LS LA SESSIÓ ANTERIOR.
' llegeix l'acta de la sessio anterior que, trobada conforme, 
1 

Vada per unanimitat. 
2on.- PTE D 

L'ALCALDIA.- comp 
d' enguany, que d'acord amb les atribucions conferides per 
23.4 del Reglament d'organització i Règim JurÍdic de 
cions Locals, disposa el segUent: 

"ler.- Cessar en les seves funcions i agrair la seva col.lab 
ció, acceptant la dimissió presentada pel Sr. JoanGruart 1 Comas 
que per motius laborals no pot continuar la seva tasca com a R 
Delegat de Cultura, que juntament amb la Delegació de Govern loc 
el seu càrrec de Tinent d'Alcalde ha anat exercint en el Consist 
des de la seva constitució. 

"2on.- Cessar en les seves funcions i agrair la seva col.lab 
tió al Sr. Josep Albà i Matamala com a Regidor-Delegat d'Enseny 
1 Escoles, càrrec que ha anat exercint Últimament en el Consistor 
Però que , per resultar dific1lw.ent compatible amb les seves actua 
f~~x~0e~n~i5R~Bt9rqaau~athAJua~as€P&rarR ~Hpa8it!êb&órf8fe~f àP 



" 

- Casa del C/ Camprodon no 5 .......•... . • . •. 4 . 794.912,- ptes. 
-Hort del C/ Concepció no 20 . .. .•... ..• .•. 3.412.368,- ptes. 
-Camp del Veinat de St. Llorenç ••.•.•. . ... 2.250.000, - ptes. 
- Camp del Veinat de Bruguera no 14 • . •... . . 3.325.000 1 - ptes. 
-Camp del Veïnat de Bruguera •...... .. .•.• . 1.400.000,- ptes. 
El Sr. Albà fa menció a les possibles dificultats que podria re 
tar per a la venda d ' alguna finca, alguna de les clàusules tes 

tàries. 
Estudiada la proposta de la Junta del Patronat de la Residència 

HO pital "Josep Baulida" , el Ple acorda, per unanimitat, aprovar-la7 
8è .- INFORME DE L' ESTUDI EFECTUAT SOBRE L' ESCUT MUNICIPAL.
Donat que l'escut heràldic municipal no ha estat mai oficialit

za , l'Ajuntament va instar a la Direcció General de l'Administració 
Lo al a que iniciés els tràmits oportuns en data 15-4- 81. 

En data 11- 3- 86 , la Delegació Territorial a Girona del Departa
t de Governació ha tramès l'informe que ha elaborat l'heraldista 
a Direcció Deneral d ' Administració Local , Sr. Armand de Fluvià i 

a, perquè, en el cas d ' estar -hi d'acord, sigui aprovat pel Ple 
l ' Ajuntament . 

La proposta del Sr . Armand de Fluvià , després de tota una sèrie 
onsideracions històriques i heràldiques, és la segUent: 

" •.. Per tot això crec que , d'acord amb la tradició heràldica
vila, l'escut d'armes del municipi de Llagostera hauria d'és-

organitzat i blasonat de la manera segUent: 

A R M E S 

Escut caironat: d'argent, una llagosta de mar de gules posada -
al. Per timbre una corona de barÓ. " 

Discutit el tema, s ' acorda contestar al Delegat Territorial de 
rnació, Sr . Xavier Soy, en el sentit de fer constar el desenc!s 
part de la Corporació davant la sigil.lografia de l'escut presen 
i constatar la voluntat de seguir utilitzant l ' heràldica que ac~ 

t identifica el municipi de Llagostera. 
9è.- PRECS I PREGUNTES. - El Sr . Fabrellas pren la paraula per -
ar quines accions s ' han près per eliminar la cadena del final -

carrer Lacustària , davant de l'edifici "Cerdena". 
El Sr. Alcalde respon en el sentit de que davant la negativa de 

ietària a retirar l ' esmentada cadena , s'autoritza a la ?oli-
per iniciar les accions dirigides a restablir l ' Ús pÚ-

haver-hi més assumptes de què tractar, 9uan són les -
i-quatre hores, el Sr . President aixeca la sessio i amb ella la 

ent acta que és signada pels assistents amb mi, el Secretari , que 
ertifico. 

L'ALCALDE EL SECRETARI 

/ 



ó 

Vist l'acord de la Corporació 1 vist que durant el ter·min 
rormac16 p~bllca no fou presentada cap al.legació, pel que es 
el canvi d'~s, d'acord amb les determinacions de les Normes 
ries. 

Vist l'acord de valoració i oferiment als velns per la 
de 80 ptes. el pam quadrat, i vista la instància presentada 
ment pel Sr . Jaume Tur, sol.licitant la seva compra, el Ple 'A--
JUntament acorda: 

ler. - Atorgar l'adjudicació d'aquest terrenys pel total de 
17.024,- ptes. al Sr. Jauem Tur i S'nchez. 

2on.- Facultar al Sr. Alcalde per atorgar l'oportuna escri tura 
de propietat, que serà, com la r~sta de despeses determinades 
aquest acte, a càrrec de l'adjudicatari. 

6è.- COMPRA DE FI P IALMENT A 
DEPEN 

Davant de la imperiosa necessitat de fer viable el 
construcció de les dependències de la Guàrdia Civil, en 
terrenys donats amb anterioritat per aquest Ajuntament , 
nimement adopta el següent acord: 

ler.- Adquirir, per part de l'Ajuntament, la següent finca 
tros de terra o solar per edificar situada en el terme municipa 
Llagostera, inscrita al Tom 367, Llibre 24, Foli 246, Finca 1.3 
Inscripció 6&.- Límits: Orient, amb una sèquia o vall-madral; M 
amb successors dc Josep Deas Villar; Ponent, amb un camí pÚblic 
condueix a Vidreres i a la casa Vidal de Llobatera¡ i Nord, amb 
rent de les Boules o sèquia del Molí d'en Gotarra. 

2on.- Establir el preu de compra en 500.000,- ptes., essen 
càrrec de l ' Ajuntament els impostos corresponents, les C.E. per 
obres de construcció del Col.lector del carrer Canalejas, aixi 
totes les altres despeses que se ' n derivin del contracte de e 
venda . 

Jer. - Disposar immediatament d'aquest solar per als 
paments que ll siguin propis, comptant amb l'autorització 
taris . 

7è.
LIDA".-
-----D'acord al que assenyala l'article 12,i) dels Estatuts de 
Fundació de Servei Hospital-Residència Municipal "Josep Baulida 
atès l'escrit adreçat per la Junta del Patronat que diu: "Aques 
tronat, en sessiÓ celebrada el dia 6 de febrer de 1986 ha près 
gUent acord: "A proposta del Sr. Josep Albà, s'acorda donar e 
l'Ajuntament de que per poder portar a terme el projecte de re 
de la Residència-Hospital 1 motivat per la carència de mitjans 
mies propis, hi ha la necessitat de tramitar la venda d'algunes 
Pietats del Patrimoni d'aquest Hispital per financiar la seva r 
ma. Les propietats que es proposen vendre són les següents: 

Casa del C/ Camprodon no 5. 
Hort del CI Concepció no 20. 
Camp del veinat de Sant Llorenç. 
2 camps del veinat de Bruguera." 

"El que 11 comunico perquè d'acord amb l'article 12.1) del 
Estatut, aquest Ajuntament consideri la proposta del Patronat, 
ficant i aprovant la relació de béns a vendre, així com la seva 
raci6 efectuada per l'Arquitecte Municipal.", el Ple de l'Ajunt 
acorda: 

ler.- Autoritzar a la Junta del Patronat a tramitar i efec 
les vendes de les propietats assenyalades, areb el segUent tipus la seva venda: 



"2on.- S'haur~ d'explicitar en l'article 26 apartat 3.3 que els 
terranis no sobresortiran pel damunt de la rasant del carrer a que 

in façana. 

En quant a usos permesos de taller i magatzem a la plan
les edificacions, s'haur~ d'incloure normativa que regu
esmentats en quant a potència m~xima, soroll, etc. 
En la disposició transitòria primera en la tercera lÍnia 

eliminarà el "no", per tal de dir que " ... Normes, resultaran fora 
enació .. . " tal com s ' especifica en l ' article 60 de la Llei del 

S ' acorda traslladar- ho al Sr. Prancesc Ragolta , Arquitecte re-
tor del P.E.R.I ., per a la redacció d ' un text refòs que incorpori 
determinacions de l'acord de la Comissió d'urbanisme de Girona, 

a seva nova tramesa per procedir a la publicació del mateix. 

2.2.- Es dóna coneixement de l ' escrit del Departament de Gover
ó de Girona pel que es notifica l ' inici del procés de reforma 

l ' abocador de Solius. S'acorda sol . ]titar un estudi del subsÒl a 
Delegació Territorial de Girona de l ' esmentat Departament . 

2.3.- Es dÓna compte de l'escrit adreçat pel Governador Civil -
Girona pel que s'invita a participar a les " Jornades per a munici 

sobre Plans d ' Emergència" que es desenvoluparan el proper 16 d ' a 
1. -

S'acorda delegar la representació del municipi en la figura del 
idor Sr. Albà, i tramitar la notificació d'assistència. 

3er .- PROPOSTA 
~ 

proposta per a la redacció pels promo--
del Patronat Municipal d'Esports de Llagostera, i considerant -

la seva formulació i redactat proposat suposarien una superació 
s objectius establerts pel Consell Municipal d ' Esports, i no una 
ple modificació dels mateixos, ja que comportarien la creació d'u 
entitat amb personalitat jurÍdica pròpia, implicant amb això l ' o~ 
gatorietat d'una administració autonoma , així com de gestió finan 

, pressupostària i patr.imonial di ferenciactes de la municipal, és 
això que el Ple de l'Ajuntament acorda adoptar els segUents ---

ac rd s: 

ler.- Que s'estudiïn els Estatuts proposats i la seva repercu-
si en l'organització i funcionament municipal. 

2on.- Oue es traslladi al Consell Municipal d ' Esports l'interès 
uest Consistori en el tema i la voluntat d'atorgar una resposta 
diata, sia en favor de l'aprovació d'aquests Estatuts o d'alguna 
rnativa que es considerés més justificada. 

TERRENY SOBRANT CORRESPONENT A 

Vist l'expedient tramitat per aquest Ajuntament referent a la -
fectaci6 i venda d'un corriol paral.lel ala Baixada de Caldes 
~·inicia al carrer Olivareta travessant pels edificis nÚMeros 31 



ELS REGIDORS 

ACT 

A la vila dc Llagostera, el dia dos d'abril de mil nou - cent 
vuitanta - sis , a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essen 
les vint-i-dues hores i quinze minuts, es reuneix l ' Ajuntament P 
per celebrar sessió ordinària sota la Presidència del Sr. Alcald 
en Josep Puig i Rodó, amb l'assistència dels Regidors Srs. Angel 
bulosa 1 Corcoy, Josep Ramirez i Cano, Joan Coll i Bueno, Josep 

I 
Blanch i Vall - llosera, Joaquim Comas i Tarrés, Josep Turon i Bo 
lla, Josep Albà i Matamala, Joan Fabrellas i Lloveras, Salvador 
rés i Vila, Joan Carranza i Peregrina, i Joan Puigdemunt i Coll. 
ha excusat la seva assistència el Sr . Joan Gruart i Comas. Actua • I a Secretari de la Corporació el Sr. Xavier Bassols i Ammetller . 

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i 
dels temes inclosos en l ' ordre del dia. 

ler.- LECTURA I APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
llegeix l'acta de la sessio anterior que, trobada conforme, és 
vada per unanimitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.-

2.1.- Es dóna coneixement de l ' escrit de la Comissió d'Urban 
me de Girona que diu el següent: "La Comissió Provincial d'Urban 
en sessió de 12 de març dc 1986, ha pres el següent acord: 

"Vist el Pla Especial de Reforma Interior del Sector del Pu 
del General, promo~ut i tramès per l'Ajuntament de Llagostera. 

"Atès el que ¿s disposat per la Llei sobre la tramitació i 
tingut de l'expedient respecte de la competència de la ComissiÓ 
Quant a l'aprovació definitiva del Projecte presentat (art. 35 i 
i vist l'informe de la Secció Tècnica i la proposta de la Ponènci 
Tècnica, la Comissió acorda: 

"Atorgar l'aprovació definitiva del Pla Especial de Reforma 
terior del Sector del Puig del General que promou l'Ajuntament dc 
Llagostera, resta~ pendent la seva publicació a la correccció de 
següents esmenes: 

"ler.- En l'article 15 referent a llicència de tancament de 
Cel.les es disposarà que la tanca que dongui façana al carrer no 
Perarà en la seva part opaca al 1'40 m., tant en les edificacion 
llades com a les edificacions entre rn1tgeres, realitzant aquesta 
dificació en tots els altres articles corresponents. 

... -



6è.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ ASSIST~NCIA SOCIAL.- Donat que el 
ssat mes de novembre havien fet una soi . i1citud a Ia Diputació de
nant una ajuda per a la contractació d'una Assistent Social, el Pa 

ronat de Serveis Socials de l'esmentada Institució ha informat al: 
Angel Grabulosa sobre la col.laboració que mitjançant subven- --
s presta l'INEM en conveni amb les Corporacions Locals. 

Donada la necessitat d'atencions socials de Llagostera, la bona 
posició a col . laborar de l ' INEM i la participació que pot assumir 

Ajuntament en la lluita contra l ' atur, el Ple acorda, per unanimi 
t: 

ler.- Iniciar les gestions amb l ' INEM per a la redacció d ' un - 
a d'atencions socials municipals. 

2on . - facultar al Sr . Alcalde per signar la documentació perti 
t. 

7è . - REPLANTEIG OBRES CASERNA GUÀRDIA CIVIL .- Aquest Ajuntament 
cedir uns terrenys de la seva propietat per a la construcció de -
Casa - Quarter de la Guàrdia Civil. Amb posterioritat i una vegada 

esentat el projecte d ' edificació per la Direcció General s'ha ob-
rvat un error considerable en la cabuda de la finca que fa que la 
lització de les obres no sigui viable tal i com estan projectades. 

ha comprovat que l ' esmentat error és degut a una deficient inscriE 
e ó inicial de les finques en el Registre. 

Per tot això i donat l ' interès que representa per a la segure 
t de la població la instal.lació definitiva d ' aquest cos de guàr-

' el Ple, per unanimitat , acorda: 

1 .- Iniciar les converses amb els senyor s propietaris de la fin 
colindant en vistes a l ' adquisició per part de l ' Ajuntament del : 

lar. 

2. - fer constar que en el cas d'arribar a un acord de compraven 
amb els actuals propietaris s 'establirà una nova cessió d'una 1í: 

de 2,68 m. d'amplada perquè d ' aquesta manera , juntament amb els 
32 m. que ja estan disponibles , pugui arribar- se als 20 m. neces
is per donar cabuda al projecte d'edificació presentat per la Di 

ió General de la Guàrdia Civil. 

Restarà en aquest supòsit una lÍnia de 6 m. d'amplada que queda 
a disposició de l ' Ajuntament per a una posterior utilització per
ins propis. 

3. - Establir amb els serveis tècnics de la Guàrdia Civil les mo 
icacions particulars dirigides a l ' adequaci~ de l ' àmbit de l'edi: 
ció a la superfície real de les parcel . les. 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar,quan són les --
t-i - tres hores i quaranta minuts 1 el Sr. President aixeca la ses 

i amb ella la present acta que es signada pels assistents, amb -
, el Secretari , que ho certifico . 

L'ALCALDE 

) 
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2on.- DESPATX OFICIAL.- No n'hi ha. 

3er.- RETRIBUCIONS DEL PERSONAL PER A 1.986.- Segons la Ll 
46/1985, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
a 1986 s ' estableix un augment en les retribucions del personal 
servei del sector pÚblic del 1.2% sobre la totalitat de les re 
gudes en l'any 1985, amb efectes des de primer de gener, aprova 
per unanimitat l ' aplicació d ' aquest augment . 

Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula per fer constar 
titud desfavorable per a la bona imatge de la Brigada Municipal 
concret i de la vila en general, del Sr . Antonio RodrÍguez Pére 
Per tot això , es proposa fer una altra sèria advertència a l ' es 
tat funcionari a fi de que corregeixi els seus hàbits i aconsegu 
una major e f icàcia en el seu treball . 

4rt .- CONTRACTACIÓ SECRETARI . - Vist que aquest Ajuntament d 
de l' atorgament de l a Comlssio de Serve i s a la Generalitat de Ca 
nya el seu Secretari en propietat en sessió del dia 6 de febrer 
1985 , no ha aconseguit que es cobrís pe r cap funcionari del Cos 
Secretaris amb Habilitació de Caràcter Nacional la pla~a , i vist 
en no poder disposar de la vacant, s ' ha creat un problema que ne 

1 sita d ' u r gent solució, entant en quant no disposa en aquests m 
de cap funcionari amb possibilitats de seguir exercint aquestes 
cions sense perjudicar amb això la bona marxa de les que li són 
pies, sense ésser tampoc possible la contractació de cap func 
que exer cís amb garanties aquest càrrec , havent rebut una ofert 
na persona idònia , a l ' entendre d ' aquesta Alcaldia , en haver ex 
durant un any com a Gerent de la Mancomunitat Intermunicipal de 
Garrotxa, havent exercit dc fiscal substitut al Jutjat de Distri 
d' Olot, Ripoll i Puigcerdà , i essent llicenciat en Dret és per t 
això que, el Ple acorda per unanimitat : 

ler .- Contractar en règim laboral i contracte en pràctiques 
Sr . Xavier Bassols Ammetller , per ocupar la plaça de Secretari d 
quest Ajun~ent durant un període prorrogable de sis mesos amb 
sou de 157 . 895 ,- ptes . al mes , desglossat de la següent manera: 

Sou base ... . .. . ..... . . 70 . 509, - ptes . 
Grau . .. • . ...... . ...... 5 . 330 ,- ptes . 
Complement de desti ... 37 . 661 ,- ptes . 

113 . 400 ,- ptes . 

Incentiu de producti -
vitat ...... . .......... 44 . 395 ,- ptes . 

157 . 895, - ptes . 
2on .- Autoritzar al sr . Alcalde per a l ' adopció d ' aquelles 

res que siguin n~cessàries per a la forma l ització d ' aquest contr 
5è .- PROPOSTA DE SUBVENCIÓ INEM OBRES DISPENSARI .- Donada 

cessitat de realitzar obres en el Dispensar1 Municipal i vista 
Proposta del Sr . Josep Albà Matamala en el sentit de que est~ 
gat el Pla de Col . laboració INEM-Corporacions Locals per a l ' any 
1986 , i atenent a què aquest conveni pot representar un estalvi 
amb un gest solidari ~nvers els parats de la nostra vila, el Ple 

• Pren per unanimitat el següent acord : 
ler. - Iniciar les gestions per a la firma del Conveni Ajun 

cent - I~EP. 

2on .- Facultar al Sr . Alcalde perquè signi la docu~~ntació 
tinent. 
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També s ' acorda procedir a la col.locació d ' un Tauló d ' Anuncis 
icipals, per a informació pÚblica dels veins. 

I per no haver - hi més assumptes de què tractar , el Sr . Presi -
ent, quan són les vint - i - tres hores i cinquanta- cinc minuts, en el 
i a i lloc de referència , dóna per final! tzada la sessió. Ho cert i - e 
ico. 

L' ALCALDE EL 

ELS REGIDORS 

A la vila de llagostera, el dia divuit dc març de mil nou - cents 
itanta-sis, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila , essent - -

vint - 1-dues hores 1 quinze minuts, es reuneix l'Ajuntament Ple 
r celebrar sessió extraordinària sota la Presidència del Sr . Alcal 
, en Josep Puig 1 Rodó, i amb l ' assistència dels Regidors Srs. - -~ 
an Cruart i Comas, Angel Grabulosa i Corcoy , Josep Ramírez 1 Cano , 

ep Blanch i Vall-llosera , Joaquim Comas 1 Tarrés, Josep Turon 1 -
delia , Joan Coll i Bueno , Josep Albà 1 Matamala , Joan Fabrellas i 
veras, Salvador Parés i Vilà, Joan Carranza i Peregrina, i Joan -
gdemunt 1 Coll. Actua com a Secretari Habilitat el Sr. Joan Tarl 
Mal et. 

l~r.- LECTURA I APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.- Es 
egeix l'acta de la sessio anter1or que es aprovada per unanimitat 

r~s d~ que el Sr. Albà fes constar que no apareix reflexada la -
stura dirigida a incoar expedient sunclonndor als promotors de la 
ban1tzac16 "~Alvu Brava", així com prendre les mesures pertinents 
rigides en cor.tru de les edificacions il.legals 1 mantenir un se-
lment de les obres nove~ perquè compleixin amb la normativa urba-
tica . 
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cies lamentables, però amb els atenuants morals a l'actitud mun 
5egUents: 

ler.- No ês lÍcit al.legar pobresa si es tracta 
~1 pus de construcció o jnstal.lació temporal destinada 

cia. 

2on.- L'interès pÚblic i el propi interès dels veïns fan q 
puguin subsistir edificacions no a~ustades al que assenyali el p 
Parcial i la resta de normes urban1stiques i d'habitatge. 

D'altra banda, hi ha la seguretat que amb l'obertura de l'a 
~nt de llicències d ' obres progressiva i volu~tàriament se suhst 
ran aquestes casetes inhabitables per altres vivendes dignes. I 
voldríem contestar una altra interrogació: 9uan podran atorgar 
llicències d'obres? La resposta municipal es la segUent: quan 
gui aprovat definitivament el Pla Parcial, Projecte d'Urbanitzac 
de Compensació. Per contra, aquest Ajuntament, conscient de la 
cultat de procedir a urbanitzar, t~ la intenció d'ator~ar llicèn 
condicionades si cal amb la ~arantia d ' execució simultania de le 
obres d'urbanització, de comu acord si es dÓna amb els parcel.li 
prèviament a obtenir-nc l ' execució d' aque&.es obres. 

També es compromet, per descomptat, a ajudar en lo possible 
propietaris d'aquest sector que hagin sortit perjudicats de la u 
nització il.legal executada sense l ' oportuna rèplica, per quina 
es mostra interessat en fer manifest el present escrit i invitar 
qui es cregui en coneixement d'alguna objecció al mateix a que, 
una major transparència i amb l ' ànim d'un major servei a la jus 
aporti, preferentment per escrit, les seves objeccions puntuals 
bals al mateix." 

Així mateix, acorda donar-ne trasllat a l'Associació de Ve 

'

per al seu coneixement i efectes, amb el prec, si cal, de que 
citin les precisions o rectificacions que considerin oportunes, 
tal de clarificar, en lo possible la situació actual i especial 

1 les possibilitats d ' actuació en la urbanització. 
1 20è.- R ROVISIONA 

DEL GEtJERAL.-

Vist que en la sessió d'aquest Ajuntament de 5 de gener de 1 
s'acordà contestar les al.legacions presentades dins del període 
formaciÓ pÚblica del P. E.R.I. del Puig del General, fent 
totes elles , però sense prendre cap acord respecte de la 
per la Sra . Anna Codolar Bou. 

D'acord amb l'informe tècnic del redactor del Pla i per 
els problemes de reparcel.lació que es presenten, es proposa 
tar-la dient que els terrenys de cessió que els hi afecta el 
seran compensats, sinó expropiats directament com una de les 
PrÒpies de la seva execució. 

Amb aquesta particularitat, es ratifica l ' acord près d'aprova 
Provisional del P.E.R . I. del Puig del General, incorporant les d 
minacions pròpies d'aquest acord. 

2lè.- ASSUHPTES URGENT~.- Seguidament i prèvia declarac ... ó d 
gèn~ia, P.S llecc1x un escr1t que han tramès els residents holan 
de la 1lrbanització "La Mata", denunciant la manca de servei dc re•m•--

lllida d'escombraries degut al mal estat en què es troben els car 
de la urbanització, motivat per les darreres pluges. manifestant 

- caldria fer quelcom per solucionar-ho . També demanen la col.loca 
d'un Tauló d'Edictes de l'Ajuntament per estar informats. 

I El Ple acorda, per unanimitat, fer passar una màquina nivel 
ra als carrers on faci falta per tal de solucionar aquestes anoma 



Amb aquesta intenció, a primers d'aquest any varem reclamar el dt t 
alllament de l'expedient i hem obtingut la promesa d ' una resolucii 1 
era per procedir, potser només, a una sanció econòmica que cobra
en el seu cas la Generalitat, però que intentarien rescatar per a 

efici no del sector -ja que el principal beneficiari en seria el , 
cipal culpable- sinó, en lo possible dels parcel.listes de Selva 

Tant la Llei de Protecció de la Legalitat Urbanística com les prl 
Normes assenyalen algunes meusres de disciplina; però en tots en 

os estan en funció de la prèvia tramitació del Pla Parcial. Basadee 
les pre-existències en aquest, les Úniques infraccions sancionablt 
no han prescrit són les determinades en l ' expedient obert per la , 

ecció Genral d'Urbanisme i les parcel . lacions més recents, a les -· 
l'Ajuntament obrirà properament expedient (estan fent recerqua de 
Últimes segregacions inscrites en el Registre de la Propietat}, tt z 

en compte que l'interès en sancionar-les és especialment ferm ~ 
responsable el venedor que és qui efectua les segregacions senat 
cia. Això ens permetrà, simultàniament, sol.licitar l'anotació. 

entiva al Registre de la Propietat de l'expedient incoat, que és . 
els altres objectius de l'Associació de Parcel.listes, encara que 
ts ho pretenien en funció de l'execució de béns. 
L' Ajuntament es compromet a utilitzar l ' execució forçosa i la w 
strenyiment per exigir el compliment dels deures urbanístics. Pe 

Selva Brava hi manca l'instrument de planejament que permeti con: 
r els deures a exigir: l'Ajuntament no es pot comprometre a redac 

el Pla Parcial ni a assumir-ne la iniciativa. -

Un cop aprovat el Pla Parcial que concretarà el contingut d'apro· 
t 1 càrregues urbanístiques del sector, assenyalant un pla d'e. 

a complir, l'Ajuntament podrà prendre altres mesures i, find i • 
la subrogació en l'execució dels polígons més consolidats. 

L'Ajuntament creu, però, que s ' ha de distingir entre les dife---· 
s potestats dels parcel.listes 1 de l'Administració: el parcel.lis 
poden exigir el compliment dels seus contractes o, com a mínim, li 
indemnització per l'incompliment del venedor; l ' Administració pot 

ionar les infraccions fetes (moltes i, d'entre elles, construcci~ 
propis parcel.listes ja són prescrites}; però no pot redactar el 
reial; ni tan sols pot aplicar sancions per la manca de la seva 
ió; Únicament, en aquest cas, quedaria la situació avui plantej! 

a l'espera de reduir dràsticament l ' àmbit del Pla en una futura 
rev sió de Normes Subsidiàries o redacció de Pla General, per l'exclu· 
sió en lo possible dels polígons propietat majoritàriament del promo
tor i no incorporats encara al procés de parcel.lació. 

En aquesta lÍnia, una de les possibilitats és la divisió i actua 
poligonal, garantint l'aportació de serveis a condició de que s'o~ 

i la font de pagament que sigui per tal de quee ls propietaris --
o el promotor-, sufraguessin el seu cost, iniciant l'actuació a -
zones més consolidades. 

Per Últim, cal fer referència l ' altre problema: el barraquisme. -
ntament el relaciona en part directament amb la impossiblli tat -

gament de llicències. ~s una pràcrica econòmica i prou coneguda 
propòsit de la impossibilitat d'atorgament de llicències, l'in-

or, per no arriscar massa diners segons diu, constru~ix una barr! 
ca, stal . la una caseta desmontable o qualsevol derivacio desafortun! 
da 1 que hauria de constituir un habitatge humà. 

L'Ajuntament expressa un propbsit decidit: les enderrocarà totes. 
s casos, de pobresa, no deixa d'ésser un propbsit de conseqUè~ 
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tració Central quant fins al 1.978 tenia competències en 
l'Autonbmica a l'assumir-les i la Municipal. 

La infracció venia ja de tan lluny que l'any 1.974, abans 
l ' aporvació inicial del Pla Parcial s'havien interposat denúnci 
procés d'urbanització engegat sense autorització. 

La primera opció vàlida fou quan el 1.982 la Direcció Gene 
d ' Urbanisme incoa un expedient sancionador. L'any segUent, l'Aj 
ment pretén reconduir a la legalitat la Urbanització definint un 
bit de sòl urbanitzable en les Normes, que finalment són definit 
cent aprovades. Aquest fet, però, propicia probablement la paral 
ciÓ de l'expedient sancionador en la confiança d'haver trobat la 
lució amb les Normes . Però les Normes exigeixen Pla Parcial 1 aq 
no es formula. El propietari majorittari impedeix que es materia 
zi cap iniciativa que no sigui la dc l ' expropiació. 

j;-¡ 
eñ: Després de més d ' un requeriment , l ' Ajuntament , fent-se ress 
se les inquietuds de l ' Associació de Veins, a qui considera com a v 

- mes i no com infractors, amenaça a l'originari promotor a canvia 
- sistema d ' actuació i executar - ho per expropiació. Tampoc així en 

e resposta positiva. Ara estem en el punt decisiu : cal detrminar e 
sistema d ' expropiació com el de gestió d ' aquesta urbanització? 

Hi ha una raó a favor: l'existència d'un proliferació de pa 
listes i, en menor nombre, d'edificacions amb problemes urbaníst 
greus, que si es deixen a mans de la iniciativa privada difÍci 
es resoldran mai . 

N'hi ha algunes en contra: 
1a.- Si s'executés la urbanització es constituiria un pote 

de 3.850 habitants, quan ara hi és de 350, el que dóna idea de 1 
càs grau de consolidació (concentrada esencialment en unes zones 
reduides l . 

2a.- ~s una urbanització bàsicament de segona residència, e 
implica que els problemes són men~s aguts , pel propietari que la 
litza realment corn a segona residencia que en altres zones del 
cipi en sòl urbà, on tot i així, l'Ajuntament tampoc ha realitza 
cap actuació per paliar dèficits quasi tant importants corn aques 
bàsicament per manca dc capacitat de gestió . 

Ja.- Llagostera no 6s un municipi turistic i tot i aixi, al 
seus 5 . 000 habitants caldria sumar uns altres tants de temporers 
rò si es desenvolupés tot el sòl urbanitzable es podria quatripl 
el nombre d'habitants , el que ês dificil en una etapa com l ' actu 
de rescessió dels Índexs de natalitat, d'immigració i de creí 
turístic. 

4a,- El pressupost ordinari municipal ês d'uns cinquanta 
a l ' any; l ' aproximat de l'execucdó de la urbanització a Selva B 
tant sols ês, sense comptar valors d'expropiacions, de tres-cen 
vint milions de pessetes . 

sa . - La urbanització d'uns terrenys tan extensos i acciden 
no és rentable econòmicament , ni fàcilment s'obtingués sortida d 
les parcel . les al mercat actual. 

Davant d'això, l'Ajuntament ha pensat en alguna actuació 
vol exposar: 
al. - Es important sancionar al promotor i l'Única forma de 

ho des del punt dc vista de gestió p~blica, al marge per tant, de 
qualsevol querella o reclamació de quantitat pels compradors que 
S'hagin sentit injustament tractats, és la de la resolució de l ' 
dient incoat per la Direcció General d'Urbanisme. 
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eocupin, però més com a problemàtica urbanística que d ' ordre pÚbl11 P 
om en els altres casos. 

Ambós temes crucials , - aigua i recollida d • escombraries - , po. 
rien tenir vàries solucions . La més temptadora es potser també la , p 
· eficient: la municipalització del servei. t 

Cal que en fem, arribat a aquest punt, una pregunta: Podem solu. 
ar aquests problemes independentement del Pla Parcial i de la ret 

de la Urbanització ? 

Evidentment , e l Reglament Tècnic Sanitari obliga a l ' Ajuntament 
garantir entre d ' altres , el servei d ' abastament d ' aigua potable --· 1 n , sigui per la r aó que sigui , s ' hagi format un nucli de població, 

base a això, com podem procedir sense prèvia formació d'un Pl a Pa1 
al? Podem municipalitzar el servei? Podem fer obligatòria la: 
rifa de l ' aigua? 

Ens atrevim a donar una resposta afirmativa a totes les pregun - . 
s. Fins i tot , i això també ho f a r íem , inclour íem en la tarifa el , 

t de la financiació i amortitzaciÓ de la construcció de noves fon~ 
captació i emmagatzematge de l ' aigua, el que sens dubte implicaria 

a tari fa dife r enciada i més elevada que la de la resta del terme ml 
cipal , - cosa perfectament lÍcita i justificada -. • 

El problema, però, és més complexe: ni les instal . lacions ni el! 
rrenys on han d ' estar ubicats són de propietat municipal . Estem e1 

terrenys de propietat privada i des del punt de vista municipal , 
tan sols l ' Ús de la xarxa d ' aigua per als ve!ns de la urbanitzacit 
lica un canvi en la seva titularitat, que en aquest moment seguei1 
entant el propietari origina r i a la finca matriu . No tenim, tan . 

, cap instrument de planejament o projecte que legitimi una possl 
e expropiació o rescat , - si el servei pÚblic d ' algUes el qualifi ~ 
éssim , tal i com està estructurat, de concessió -. 

D' altra banda , estem en un sÒl urbanitzable sense Pla Parcial 
1 que s ' havia tramitat no ha estat mai executiu , malgrat s ' hagi , 

s i tot amb anterioritat executat parcialment). Cobrarem als pro- · 
taris que no tenen cap mena d ' edificació el servei típicament urbi 
subministre de l ' aigua potable? Repercutirem la tarifa excluisva -· 
t al propietari d ' edificacions amb més o menys grau d ' habitabili -· 

Hi ha un objectiu bàsic per a l ' Ajuntament en aquest sector : el 
motor i responsable directe de la urbanització tenia un nom i cog
s , n ' ha tret uns beneficis amb una actuació il . legal , però , lega -· 

tzable , i ha venut a uns parcel . listes que han quedat majoritària-· 
nt enganyats per la deficiència de serveis . Cal però, dete r minar sl 
Sr , Fontanals venia un tros de muntanya o si venia una parcel . la • 

a s compradors¡ en definitiva , cal diferenciar , i això cal fer -ho ar
de! que especifiquen els contractes de compra-venda , entre si l ' ! 

igat a urbanitzar era el Sr. Fontanals o els seus compradors (enca· 
que urbanísticament l'un no és subro~at de l ' obligació de l ' altre! 

Ajuntament és conscient d'una situacio fàctica important : el Sr. -· 
tanals havia promogut un Pla Parcial pel que havia assumit una sè· 

r e de compromisos a què no ha estat mai obligat al no haver- se apro
t definitivament el Pla Parcial¡ però per contra, ha seguit actuant 

i venct en el sector emparant - se, si bé testimonialment, amb el Pla · 
q e no era executiu, però obtenir amb la seva prolongada infracci6, 
u diguem-ne , enriquiment injust: ha parcel.lat en lo possible en ba· 
s al Pla Parcial sense haver de complir els compromisos propis d ' un 
P a. Tres Administracions hem fallat aquí: La Perifèrica de l ' Admini! 
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lc Pla Parcial i Projecte d'Urbanització de Selva Brava, que tenia e 
procotor el propietari Únic, Sr. Jaume Fontanals Ardiaca. 

>- L'octubre de 1 . 975, la Comissió d'Urbanisme de Girona denegà 
provació del Pla Parcial i Projecte d'Urbanització pels segUents 

l
~s 

·~I 
::¡ 

tius: 
- No 
- No 
- Hi 
- No 

és un Projecte sinó que s'intitula avants-projectc . 
clarifica l'emplaçament de la finca. 
han pre-existències d'infraccions urbanístiques. 
hi ha Pftanejament General vigent a Llagostera. 

Amb tot això es va seguir actuant al sector, en uns casos a 
llicència, generalment sense. 

L'any 1.982, la Direcció General d'Urbanisme obrÍ un expedí 
de tramitació de mesures de protecció, que encara està sense reso 
dre . 

El 1 . 983 s ' aprovaren definitivament les Normes Subsidiàries 
Planejament de Llagostera, que contempla el sector com a sÒl urb 
zable, amb una superfície aproximada de 76 ' 95 Ha . Malgrat el s 
tual estat deficitari, es creu aconsellable donar-li continuïtat 
tal de que els promotors puguin arreglar totes les deficiències 

I la nova tramitació del Pla Parcial , que són, entre altres, les s 
gUents: 

- Estat de l ' asfaltat dels vials. 
xarxa de distribució d'aigua . 

- Captacions i emmagatzematge de l ' aigua . 
- Clavegueram i depuració d'algUes residuals . 

Enllumenat pÚblic. 
Per la resta, cal realitzar, a part del Pla Parcial i Projec e -

d' Urbanització, les segUents cessions mínimes : 
- 10 % per a vials i aparcaments. 

2 % per a centres culturals i docents . 
- 12 % d ' espais lliures de domini i ús pÚblic i parc espor 
- 10% d ' aprofitament mig (cal tenir en compte que en les 

xes NOrmes es determina que no és en execució ni ha obtin 
mai l ' estatus de Pla Parcial aprovat) . Aixó no obstant, l ' 
tament no en té sobre aquest aprofitament cap interès dete 
nat . 

Davant de toL això , què vol l ' Ajuntament ? 

L' Ajuntament té essencialment una dob l e preocupació : 
a) . - La proliferació de barraques . 
b) .- El manteniment d ' uns habitatges sense els serveis míni 

cessar is . 
Els serveis que més preocupació causen són: 
ler. - L' aigua potable . No hi han garanties en la seva captac 

emmagatzematge i potabilitat. 
2on. - La recollida d'escombraries. 
Els altres serveis, si bé deficients, són menys problemàtics 

l ' asfaltat deficient no impedeix la utilitzaciÓ del carrer amb no 
litat; la manca d'enllumenat públic no constitueix un problema t 
dra~àtic com el de l'aigua: la xarxa d'electrificació, si bé d~fi 
Perrnet obtenir energia elèctrica a tothom; la manca de claveguera 
Solventada per pous negres individuals, •.• Aixb no vol dir que n 



ler . - Sol.licitar de la Generalitat de Catalunya i d ' aquells al . 
organisme oficials que en siguin competents la formulació d'un • 

tec fins a la quantitat més àmplia possible per a l ' execució de • 
res del Dispensari Hunicipal , en les millors condicions possi-. 

, ateses la finalitat de l ' obra i la situació d'aquesta Corpora -. 

2on. - Autoritzar al Sr. Alcalde per realitzar totes aquelles ges 
ons que siguin precises per arribar a la formulació del préstec es: 
ntat . 

lSè .- COMPRA ORDINADOR MUNICIPAL .- Aquest Ajuntament , deter minat 
informatitzar els seus serveis administratius, i d ' acord amb l ' expe 
ent de contractació di r ecta tramitat a l ' efecte, després d ' un llar@ 
at entre els membres del Consistori, i després de comprovar les ex 
iències d ' altres Ajuntaments pròxims , estudia les ofertes presenta 
per les segUents empreses : -

Gesem. 
Philips. 
Audifilm, S.L . (concessionari de Hewlett Packard). 
I . B.M . 

Vist que , en motiu de constituir l ' ofer ta econòmica més interes . 
t i ésser l ' empresa més establerta en la provincia quant a informa 
zació municipal, havent obtingut bons resultats en l ' administracio 
MOlts Ajuntaments, s ' acorda adquirir l ' ordinador Hewlett Packard, 

- 260 amb: 
- 1 HP-452610 

- 1 HP-7942A 

- 3 HP-45263D 
- 1 HP- 2932A 

- 1 HP-455298 

Unitat central del Sistema HP-260 , 
amb 512 Kb. memòria.-
Unitat disc de 24 Mbytes, amb cinta 
de 67 Mbytes •• ..• •..• .• •..•.. • •.. .• ••• • 2.962.250 ,- ptes . 
Pantalles i teclats •• . ....• •.•.•• . •. .• • 704.400,- ptes. 
Impresora matriu de punts de 200 c.p.s. 
1 136 col . • • .. • . . . . . • • . . • ... . • . . • . • .. 563.200, - ptes. 

cable HP-IB de 2 metres .. . .. . . . . . ... . .. _ _.;;1""9.;.;•6;;;.:50;...;;...&.,-__.p""'te...;;.s;;;...;.... 
4.249. 500,- ptes. 

I . V.A . 12 %.. ........ .. 5091940, - ptes . 
TOT AL •.. • ..•• •. • . • . 4,759.440, - ptes . 

Així mateix , s'acorda autoritzar al Sr . Alcalde que e f ectuï , en 
e seu cas, l ' adquisició dels segUents programes : 

-Impost municipal de circulació • . . .• . . ... ..•.• 
N !nxols . .. ... . . . ...... . .•...• ..•.... ... .••• • • 

- Registre General de documents •.. •• . •... •... .. 
- Seguiment d ' expedient .....• . ... • .. • .. • •••...• 
- Padró municipal d'habitants .... • • •• ....... .•• 

140.000, - ptes. 
95 .000,- ptes . 
80.000 , - ptes . 

110.000,- ptes . 
110.000 ,- ptes. 

-Comptabilitat .•... ... . . ............ ···· ······--------------------------
535.000.- ptes. 

19~ .- PROPOSTA SOBRE LA URBANITZACIÓ "SELVA BRAVA" .- Vista la -
lem,tica de la Orbanitzac1o "selva Brava" , 1 ates el seu estat 

ció i el seu tractament en les Normes Subsidiàries, aquest -
t, als efectes d ' informar a l'Associació de Propietaris i a 

ta de l'Alcaldia, aprova el segUent informe tècnic: 
1.975 l'Ajuntament aprovà inicial i provisionalment el --
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tidarnent i ho han afirmat 1 sostingut els diferents grups poli 
tics en els seus respectius programes de govern des del perio 
electoral i que per la deficiència pressupostària del nostre 
niclpi es fa impossible la seva execució durant el transcurs 
questa legislatura municipal, el que hauria de considerar-sc 
un revpp,s per les il.lusions de tots els ~rups polÍtics i un 
JUdici greu pels veins i per la sanitat publica de la nostra 
la. 

Vist que en gran part la problemàtica sorgida a la vila d 
manca d'inversions esencials per al desenvolupament de les con 
cions de vida social mínimament dignes d'un poble com el nostr 
de 5.300 habitants, ês conseqU~ncia de l'escas ajut que ha pre 
tat econ~micament a la nostra vila, per les altres administra
cions p~bliques, aquest Ajuntament conscient de la precarietat 
de la situació de l ' assist~ncia sanit~ria municipal, mancada 
d ' uns locals que aglutinin els diferents serveis que aïlla 
presten els diferents consultoris i, en alguns casos, molt de 
citaris, ês per tot això que l'Ajuntament, fermament decidit a 
construir aquest dispensari dins del mandat d ' aquesta legislat 
ra. complint el comprom.í.s més solidàriament adquirit per tots 
els representants del poble i per tots els grups polÍtics muni 
pals, i en la confiança d'obtenir el suport de la Diputació de 
Girona per fer - ho possible, el Ple de l'Ajuntament unànimement 
acorda sol.licitar de l'Excma. Diputació de Girona l'atorgamen 
d' una subvenció a fons perdut en la quantitat rnês àmplia possi 
ble per a l ' execució de les obres del Dispensari Municipal . 

17~ . - DEMANAR PR~STEC DISPENSARI MUNICIPAL. -
Vist que la petició d'aquest Ajuntament de Llagostera de 

inclusió en el Pla d ' Obres i Serveis de 1986 de la construcció 
del Dispensari Municipal, segons projecte redactat pels arqui 
tes , Srs. t-ianel i Josep Hil Falcó i Huguet, no figura entre les 
obres incloses en el Pla inicialment aprovat. 

Vist que cal considerar, i aixi ho ha fet l'Ajuntament re 
tidament i ho han afirmat els diferents grups polítics en els 
seus respectius programes de govern des del periode electoral 
que per la deficiència pressupostària del nostre municipi es fa 
impossible la seva execució durant el trancurs d ' aquesta legis 
tura municipal, el que hauria de considerar-se com un revés pe 
a les il . lusions de tots els grups polÍtics i un perjudici g 
per als ve!ns i per la sanitat p~blica de la nostra vila . 

Vist que en gran part la problemàrica sorgida a la vila 
manca d ' inversions esencials per al desenvolupament de les con 
cions de vida social mínimament dignes d ' un poble con el nostr 
de 5 . 300 habitants , ês conseqU~ncia de l ' escas ajut que ha prc 
tat econòmicament a la nostra vila, fins al moment present , 1 
Generalitat de Catalunya, que en la seva gestió del Pla d ' Obr 
i Serveis Únicament s ' ha pogut participar amb la inclusió d ' un 
Obra argent al Pla d ' Obres i Serveis de 1.983, consistent en 
l ' ampliació del recinte del Cementiri Municipal, aquest Ajun 
ment conscient de la precarietat de la situació dc l'assistènc 
sanitària municipal, mancada d'uns locals que aglutinin els di 
rents serveis queallladament presten els diferents metges, 
drona i A.T.S., en distints consultoris i, en alguns casos, 
deficitaris, és per tot això que l'Ajuntament, fermament deci 
a construir aquest dispensari i, fins i tot amb el risc de con 
treure unes obligacions financeres que s'hagin de repercutir e 
Pressupostos futurs, el Ple de l'Ajuntament unànimement acorda: 



12~.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN. 
Vista la proposta de la Comissió Informativa de Governació 

per aprovar l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern, 1 per 
unanimitat dels 12 membres presents respecte dels 13 que de dret 
formen la Corporació i comptant, per tant amb el vot favorable -
de la majoria absoluta que exigeix l ' article 47 de la Llei de R~ 
gim Local , s ' acorda: 

Atorgar l ' aprovació inicial a l ' Ordenança de Policia i Bon 
Govern i exposar-la al pÚblic durant el ter mini de 30 dies que es 
tableix l'article 49 de l a Llei de Règim Local als efectes de -~ 
que puguin formula r -se reclamacions i sugger~ncies per qui ho - 
consideri oportú , que seran, en el seu cas, resoltes per un pro
per Ple Municipal . 

13è. - APROVACIÒ INICI AL ORDENANÇA REGULADORA DE LA IMMOBI - 
LITZACIÓ DE VEHICLES DE LES VIES POBLIOUES.-

Vista la proposta de la Comissió Informativa de Governació 
per aprovar l'Or denança Municipal reguladora de la immobilitza-
ció de vehiles de les vies pÚbliques , i per unanimitat dels 12 -
membres presents respecte dels 13 que de dret formen la Corpora 
ció i comptant , per tant amb el vot favorable de la majoria abso 
luta que exigeix l ' article 47 de la Llei de Règim Local, s ' acor~ 
da : 

Atorgar l ' aprovació inicial a l ' Ordenança reguladora de la 
immobilització de vehicles de les vies pÚbliques i exposar- la al 
pÚblic durant el termini de 30 dies que estableix l ' article 49 -
de la Llei de Règim Local als efectes de que puguin formular-se 
reclamacions i suggerències per qui ho consideri oportú, que se 
ran, en el seu cas , resoltes per un proper Ple Municipal . 

14è. - APROVACIÓ CERTIFICAT OBRES CEMENTIRI MUNICIPAL. 
Unànimement s ' aprova el certificat del Sr . JOrdi Vidal de -

Llobatera Yglesias, Arquitecte- Director de les obres per a l ' am 
pliació del recinte del Cementiri Municipal, referent a l ' execu 
ció de les mateixes per un import total de 7.120 . 000, - ptes. 

Al mateix temps, s ' acorda t r ametre- ho per quatriplicat a la 
Delegació de Govern de la Generalitat de Catalunya , als efectes 
del cobrament de la subvenció establerta en el Pla d ' Obres i Ser 
veis de 1 . 983 . -

15è .- ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 
PAL, LOCAL SALA D' ACTES I BOQUES DE REG . -

ORDINADOR MUNICI --

Unànimement s ' accepten les subvencions a fons perdut atorg! 
des per l ' Excma . Diputació de Girona en les quanties de 450.000, 
2 . 500.000 , -, i 1 . 968 . 988,- pessetes, en concepte , respectivament 
per a la instal.lació d ' hidrants , informatització municipal i e~ 
degament de la Sala de Sessions . 

Així mateix s ' acorda trametre un certificat triplicat d ' a -
quest acord a l ' Excma . Diputació de Girona , als efectes de la se 
va const~ncia en els expedients corresponents. 

16~. - DEMANAR SUBVENCIÓ DISPENSARI MUNICIPAL. -
Vist que la petició d ' aquest Ajuntament de Llagostera de la 

inclusió en el Pla d ' Obres i Serveis de 1986 de la construcció 
del Dispensari Municipal, segon~ projecte r~dactat pels arquite~ 
tes , Srs. Manel i Josep Ma Falco Huguet, no figura entre les --
obres incloses en el Pla inicialment aprovat. 

Vist que cal considerar, i així ho ha fet l'Ajuntament rep~ 
254200 



~anca de consolidació de l'àmblt de la Unitat d'Actuació, ni per 
la manca d'idoneitat dc la seva ub1cació en l'àmbit del Pla Par
cial que ja s•emprên amb majors pretensions, de traslladar-les -
en el sector urbanitzable, quina primera fase sembla ja esgotada 
d'antuvl, amb importants projectes que poden reajustar la histb
rica mancança d'edificacions industrials a la vila, aprofitant -
e~ seu oportú emplaçament, tant respecte del propi municipi, com 
dels principals nusos de comunicació, com potser especialment, -
p~r la seva proximitat a algunes de les principals poblacions t~ 
r1stiques de la Costa Brava. 

Vista la creació per l'Excma. Diputació de Girona d'un Ser
vei d'Assitència i Assessorament Municipal per tal d'acomplir -
amb els fins que s ' assenyalen en l'articles 36 . l . b) de la Llei -
'/1985, de Bases de Règim Local referents a cooperació jurÍdica, 
econbmica i tècnica que s'ha d'establir entre les Diputacions i 
les entitats municipals. 

~s per tot això que, el Ple, unànimement, acorda: 

Sol.licitar a l'Excma. Diputació de Girona que emprengui, -
pels seus mitjans tècnics, la redacció dels projectes per al de
senvolupament de la Unitat d'Actuació de sòl industrial consis-
tent en un Estudi de Detall , Projecte de Reparcel.lació i Projec 
te d ' Urbanització de la zona coneguda com a "Sector CAVISA" d'a~ 
quest terme municipal, que mereix la màxima atenció i la màxima -
~rgència, tenint en compte la important funció a realitzar en -
quant a immediata lnstal . lació de tallers i petites indústries, 
en molts casos fruit del trasllat, ampliació i millora d'algunes 
existents situades en zona urbana de caràcter residencial, amb -
el que en són per definició incompatibles, pel que significaria 
de ~illora per a la creació de llocs de treball i enriquiment -
econòmic de la població, així com de millorament de les àrees ur 
banes respectives . -

11~.- CONVOCATÒRIA CONTRACTACIÓ TEMPORAL (6 mesos) ,AJUDANT 
ER!GADA MUNICIPAL.-

D' acord amb l'autorització que preveu la Disposició Transi
tòria Vuitena, en que s'estableix la possibilitat de contractar 
personal laboral fix en caràcter temporal, i considerant necessa 
ri reforçar amb el servei d'un peó la labor de la brigada munici 
Pal d'obres, durant el termini de dsis mesos, per tal de facili~ 
tar l'acompliment de les funcions prÒpies de la brigada, en mo-
tiu de l'excés de treball propi de la temporada i el gaudiment -
de les vacances per part del personal i vist el dictamen favora
ble de la Comi3sió Informativa de Governació del 24 de febrer -
d' enguany, el Sr. Alcalde proposa i el Ple per unanimitat acor-
da: 

1. - Obrir concurs pÚblic per cobrir temporalment una plaça 
de peó de la brigada municipal d'obres, amb el c~ràcter de pers~ 
nal laboral amb contracte de sis mesos de duracio. 

2.- Determinar, als efectes de sou, la quantitat de 61.000 
Pessetes mensuals, amb l'horari de treball de 40 hores setmanals 
donant les corresponents instruccions a Intervenció. 

3.- Establir un període de 10 d1es per a la presentaciÓ de 
S~l . lic1tuds d'aquesta oferta de treball que es publicarà al Ta~ 
lc d'Edictes municipal, havent d'acompanyar els so1.licitants -
~na relació de treballs i experiències anteriors, als efectes dc 
la resolució del concurs pel propi Ple Municipal, amb els crite
ris que estableix l'article 103 i les garanties que preveu l'ar
ticle 91 de la Llei de Règim Local. 



Dolors Vidal Llinàs 
Josep Xi fre Gotarra 
Pietat PallÍ Sala 
Pere Pagès Vidal 
Ignasi Pu,iolar Xir:lellis 
Josep Turcn Rabassedas 
Jes1s Planella Arnau 
Joaquim 1-lallorquí Pi~ern 
MiquàGispert Valent1 
Emili Gispert Valentí 
Narcís Donat Dauset 

14 ,65 
14,35 
15,90 
5,0J 
9,68 

13,35 
9,26 

1..1 '70 
4 , 77 
9,40 

25,77 

6. 534'476 95.730, - 47.865,-,, 
93 . 770,- 46.585,-

103.893,- 51.949,-
" 32 . 672, - 16.336, -

63.254,- 31.527,-
" 87 . 235, - 43.617,-

60.509,- 30.254,-
" 272.488,- 136.244, -
" 31.169,- 15.584 ,-
" 61.424,- 30. 712, -
" 168.393,- 84.197, -

Sisè .- Acordar qu les quotes individuals resultants es notif! 
quin lndividualment i , en cas de no ésser coneguts els propietaris~ 
es notifiquin per Edic es . 

En el termini de uinze dies hàbils comptats a partir de l ' en
demà del de recepció d la comunicació o de l a publicació de l ' Edic 
te , els interessats p an interposar recurs previ de reposició da: 
vant l ' Ajuntament, o r ec l amació econÒmico - administrativa que po. 
drà discutir exclusiv ent sobre la procedència de les ContribocioN 
Especials , el percen del cost que hauran de satisfer les persc 
nes especialment bene iades o pròpiament les quotes individuals : 
assignades. 

Setè. - Determinar 
dos term1nis, consiste 
rà d ' ingressar immedia 
de les obres i el s 
per l'import de la quo 
pada. 

El Sr . Albà manif 
ció de les obres ja qu 
produint humitats, se 
Ramírez explica les e 
en faci una rigurosa e 
d ' aigua potable. 

lOè . - PETICIÓ D' A 

Vist que aquest A 
i, especialment tècnic 
cooperació malgrat la 
de propietaris la sufí 
davant el sector , a pe 
c .ió. 

Atès que per aque 
iniciat la redacció de 
plaça a l ' altre costat 
a la seva proximitat, 

Atès que l'Ajun 
pels altres organisme 
ció del reduït sector 
per les seves dimensi 
no la ubicació d'impor 
tor de Pla Parcial, si 
llers 1 petites indúst 
renys els seus actuals 

2511 !19 

el pagament de l ' import total es farà en 
1 primer en el 50 % de la quota, que s'hau 

t per costejar la realització immediata
en el per{ode 1 quantia que es determini • 
definitiva menys el de la quota ja antici· 

ta la seva preocupació en relació a l'exec~ 
diu que les tuberies del col.lector estan -
a que per deficiències en els junts. El Sr. 
es i s ' acorda que el Director de les obres 

ovació atenent la proximitat de la xarxa 

mitjans econòmics 
apaços de tirar endavant amb el sistema de 

tita dimensió del seu àmbit, ni el conjunt 
ent iniciativa per col . laborar en tirar en
r de la rendibilitat, en tot cas de l'oper! 

s motius la DirecciÓ General d ' Urbanisme ha 
Pla Parcial del Sector Industrial que s ' em
e la carretera Girona-St. Peliu de Guíxols , 
b un àmbit de 11'027 Ha. 
nt considera molt negatiu, per sí mateix i 
l . laboradors la ineficàcia per a la resolu-
sòl urbà i que la seva execució permetria, 

, pre-existències i estructura parcel.lària 
ts indústries, en competència amb e! sec- 
exclusivament l'establiment d'aquells ta-• 
s pels quals varen comprar aquests ter--- 

itulars que no fóra desitjable ni per la --



ifi 

que s'incoa per a l'aplicació de Contribu
cions Especials quina exigència és obligatòria per a l'execució 
de les obres de construcció del 11 Col.lector del carrer Canalejas 
tota vegada que, a més d'afectar l'interès general de la poblaci 
se'n beneficien especialment els propietaris que tenen immobles 
al carrer que hi dóna front, i està recollida en l'article 25 de 
la Llei 40/1981. de 28 d'octubre, i, tenint en compte que segons 
l'informe jurÍdic, pel seu import no és necessària la publicació 
prèvia al B.O.P. per a la constitució d'Associació AdMinistrativ 
de Contribuents, en no concòrrer les circumstàncies previstes en 
l'article 33.5 en relació a l'article 35 del R.D. 3.250/1976, de 
30 de desembre. 

is-;- El Ple, ratificant l'acord de la Comissió de Govern 
febrer de 1986, amb un total de 12 vots a favor, pren el 

- acord: 
Primer.- Aplicar obligatòriament Contribucions Especials pe 

a 1' execuc16 de 1 'obra de construcció del 11 Col.lector del carrer 
Canalejas 11

, 9uin projecte tècnic fou aprovat definitivament per 
la Corporacio. 

- segon.- Fixar el cost de l ' obra en 2.919.386,- pessetes, d' 
cordam l ' informe tècnic de data 10 de febrer de 1986. 

Tercer.- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficia
ris en 2 . 627,447,- pessetes, equivalents al 90% del cost de 
obres , donada la seva naturalesa. 

Quart. - Tenint en compte la classe i característques de 
bra i~forme jurídic obrant a l'expedient, s'aplicarà com 
dul de repartiment el de metres lineals de façana. 

Cin9uè.- Aprovar la relaciÓ de quotes individuals resu1 
de l'apllcació del cost de l'obra repercutible el mòdul apli 
que serà la segUent: 

Cost provisional de l'obra = 2.919.386,- ptes. 
Aprotació municipal 10 I = 291.939,- ptes. 
Cost a repartir entre veïns 2.627.447,- ptes. 
Total metres a reaprtir . ............. 402,09 metres. 

MÒDUL = cost = 6. 534 '476 ptes/m.l. 

P R O P I E T A H I 

Narcís Nohé Naranjo 
Maria Pi Madrenys 
Assumpció Font LÓpez 
Solar Quarter G.Civ11 
Joa9uim Aiguabella Sabari 
L1u1s Gispert Esteve 
Llorenç Gispert Esteve 
~arcis Donat Dauset 

~ I ftr.gel Puig Coll 
Joan Puig Vl~olas 
D.~loguera ·aspert 1 5 més 
Joan Boadella Esplu~ 
~'<ll'lserrat :>orca Hune 
Vicenç ~ulà Mateu 
l';ontserrat Dorca ~:U:1é 

metres 

metres 
de 

37,00 
25,80 
11,20 
15,% 
18,85 
14,50 
13,87 
9.45 
4,80 
4,80 

28,05 
19,56 
15,50 
8,72 

10,30 

MÒDUL 
ptes/m.l. 

6.534'476 
11 

11 

" 11 

" 
11 

11 

11 

QUOTA 
PROVISIONAL 

241.776,-
168.589,-
73.186,-

103.636,-
123.175,-
94.750,-
90.633, -
61.751,-
31.365,-
31.365,-

183.292,-
127 .el4,-
101.284.-
56.9?.1,-
67.~5.-

1er. 
PAGAMENT 

120.888,-
84.29(>,-
36.593,-
51.818,-
61.$318,-
47.375,-
4'5.316,-
30.R75,-
15.683,-
15.683,
Q1.646,-
63.907,-
50.642,-
28.490,-
33.652,-



al Veu i vot en les s 
b) Obtenir informaci 
el 
dl Rebre còpia de 

el Ser candidat a l' 
f) Dirigir-se per es 

ves queixes i s 
gi Dret a delegar ad 

Article 29è. 
gacions: 

al Assistir a 
bl 

Article 30è. - La Jun 
ció i pressupost d•execució , 
ció directa i completa de 1 
semblea. 

3. •J L ~e l'Assemblea General. 
de la Junta de Delegats. 
els Estatuts i Normes que es redactin . 
actes de l'Assemblea. 
ecció dels càrrecs de la Junta de Delegats, 

Delegats, exposant les se. 

de l'Associació tenen les segUents ob~ 

General. 

uotes econòmiques que aprovi l'Ajuntament 
nis establerts. 

de Delegats aprovarà el programa d'actua
uan aconsegueixin de l'Ajuntament l ' execu 
obres i serveis, donant-ne compte a l ' As~ 

Article 3lè.- Als ef tes de l ' execució de les obres o serveis
per l'Associacio Administrat va de Contribuents, es tindrà en compte -
els segUents requisits: 

a) L'execució haurà d 
cions i terminis del projec 
o almenys, sobre el projecte 

b) Aquesta execució, 
tècnics designats per l'Ajun 

Article 32è . 
de contr1buents, e~s 
ser recurrits davant 

Article 33è. - Esproc 
nistrat~va de contribuents, 
plicació de contribucions es 
liquidades les obligacions d 

Article 34è .- Si les 
ciació, actuara com a Junta 

El balanç final, sigu 
Associ;i~ ti~ons les quotes 

portar-se a cap amb subjecció a les condi 
el . laborat per l'Administració Municipal~ 
resentat a l'Ajuntament . 

tot cas, es farà sota la direcció dels -
t. 

administartiva de l ' Associació 
govern de l'Associació podran 

rà a la dissolució de l ' Associació Admi 
alitzades les obres que van motivar l'a
cials i la constitució de l ' Associació i 
ivades de les mateixes. 

tres estiguessin realitzades per L'Asso
uidadora la Junta de Delegats . 

positiu es repartirà entre els 



Article 23è.- Els acords que m .I i la Junta de Delegats 
ran obligatoris per atots els associat~. els quals podran 
oir en els expedients per conducte d'algun Delegat. 

Article 24è.- Són funcions pròpies del President: 

~s .I t cen , 
a) Ostentar la representació de l'Associació davant l'Aj 

Autoritats, Tribunals i Entitats privades. 
bl Convocar L'Assemblea General i la Junta de Delegats. 
el Impulsar l'acompliment dels acords. 
d) Impugnar davant el Tribunal econòmico-administratiu pr in 

•li cial dintre del termini de 15 dies, els acords gue adopti l'Ajun 
oent que vulnerin els interessos de l'Associacio. Aquesta impugn iÓ 
precisarà de l'acord previ de la Junta de Delegats. 

Article 24è.- SÓn funcions del Vicepresident: 
al Substituir al President en totes les seves funcions en ls 

casos d'absència o malatia o qualsevol altre motiu que ho justif ui 
i amb l'acceptació de la Junta de Delegats . 

b) Actuar per delegació del President en la forma que aqu 11 
disposi. 

Article 25è.- Són funcions prÒpies del Secretari: 
a) Redactar les actes de l'Assemblea General i de la Jun Di 

rectiva, de l~s quals en donarà fe i signarà conjuntament amb re 
sident. 

b) Enviar còpia de les actes als Delegats de la Junta. 
e) Custodiar els llibres idocuments de l'Associació. 
dl Lliurar certificacions que facin referència als llibr 

que estan sota la seva custòdia, amb el necessari vist i plau d 
President. 

e) Portar la correspondència de l'associació. 

Article 26è.- Són funcions prÒpies del Tresorer: 
al Realitzar els moviments de fons econòmics que ordeni e 

President i el Vicepresident o el Secretari, anontant-los en els lli 
bres corresponents. 

ó bl Custodiar els llibres i documents que facin referència 
l'administració comptable. 

drets: 

e) Tenir la comptabilitat a disposició dels associats. 

Article 27è.- Són funcions pròpies dels vocals: 
a) Assistir a les sessions de la Junta de Delegats amb ve i 

vot. 
b) Qualsevol funció que dintre de la competència de la Ju ta 

de Delegats encomani la pròpia Junta o l'Assemblea Gen al. 

CAPÍTOL V 

Drets i obligacions dels associats 

Article 28è.- Els membres de l'Associació tenen els segUe 



,,. 

Article 16è.- L' 
tuida en pr1mera convoc 
menys representin el 
catoria l'Assemblea C 
bre d'associats sempr 
ri 1 un associat, alm 

Article 17è. - L 
realitzaran amb una ant 
en elles haurà d'adjunt 
catòria haurà de fixar 
abans de mitja hora t 

Article 18è.-
1.- L'Assemblea 

m1n1m , dues vegades du 
tòria cursada pel seu P 

2 .- Es celebrara 
la Junta de Delegats. 

General quedarà vàlidament consti
Gt 11, ~J an hi hagi els contribuents que al 

e la propietat afectada. En segona convo~ 
1 sera valida qualsevol que sigui el nom

e estiguin presents el President, Secreta-

convocatòries de l'Assemblea General es -
ipació no inferior a tres dies naturals i 
-se l ' ordre del dia previst. Aquesta convo 
data de l~aconvocatoria que no podrà ser

correguda la determinada per a la primera . 

1 es reunirà en sessió ordinària com a 
l ' execució de les obres, prèvia convoca 

ident. 
extraordinàries com acordi 

3 .- També podran ol . licitar una sessió extraordinària els -
constribuents associats, amb els segUents requisits: 

a) Per escrit r cinc dels membres de l'As 
sociació. 

b) Inclussió de 
e) Anticipació 

Article 19è.- S 

a) Nomenar 
els membres de la 
duides. 

naturals. 

funcions pròpies de l'Assemblea General: 

gats i acceptar la seva renúncia , elegint 
e Delegats quan es tracti de vacants pro--

b) Adoptar acords sobre assumptes plantejats per la Junta de 
Delegats, o els associat en sessió extraordinària convocada per elU 

e) Aconseguir de 'Ajuntament l'execució directa i completa 
de les obres i serveis. 

d) Modificar els statuts i trametre'ls per a la seva aprova
ció a l ' Ajuntament . 

Article 20è.- L'e ecció de la Junta de Delegats es realitzarà 
per mitja de vot directe de tots i cadascun dels membres de l ' Assem
blea i el seu mandat du rà el que durin les obres . 

Article 21è. - La 
una vegada al mes i les 
ja sigui per iniciativa 
membres, L'assistència a 

Article 22è. - Són 
a) 

b) 

e) Informar a l'A 
d) Exercitar les 

ció i dels se 
e) Vigilar el . d 

relacionades 

nta de Delegats es reunirà , com a mínim, -
des que ho cregui oportú el seu President 
ia , o per requeriment de dos dels seus -

les sessions serà obligatòria. 

funcions pròpies de la Junta Directiva: 
sions de l'Assemblea General. 
Estatuts vetllant pel seu acompliment. 

adoptats . 
ions pertinents en defensa de l'Associa 

membres. 
envolupament de les obres que es realitain 

l'Associació. 
'>r. .f,l_Denunciar els efectes que s• observin en la realització -
-·>1 .l'de les obres i restaciodels serveis. 
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el DEL SOL 

- Miquel Vila Marull 
Narcís Rabert Horta 

- Teresa Torroella Portas 
- Joaquim Ventura 
- Joan Costabella Cisterna 
- Joaquima Frígola Pratsevall 
- Balbino Collell Carreras 
- Narcís Vcrt Llagostera 
- Pere Vert Llagostera 
- Maria Assumpció Serra Bou 
- Raul Roqueta Roqueta 

CAPÍTOL IV 

Del govern de l'Associació 

Article 9è.- Els Òrgans de Govern de l'Associació 
~ 1 tiva de contribuents seran: 

t 

e 

a) L'Assemblea General. 
b) La Junta de Delegats. 

Article lOè.- L'Assemblea General és l'Òrgan suprem de 
ciació i esta constituïda per la totalitat dels membres de la 

Article llè.-
1.- Cada contribuent tindrà un vot en l'Assemblea per e 

ta que se li as igni. 
11~ 2.- Els acords s'adoptaran per majoria simple, excepte e 

s'adopti per aconseguir de l'Ajuntament l'execució directa i 
de les obres 1 serveis, que exigirà majoria absoluta legal de 
que a la vegada representa els dos terços de la propietat afec 

Article 12è.-
l.- Per pendre part en l'Assemblea General es 

contri~uent pel concepte de la imposició i trobar-se 
drets civils. 

2.- Per ser Delegat es requerirà ser veí, major de 23 an 
saber llegir i escriure. 

Article l3è.- La JUnta de Delegats és l'Òrgan 
l'Entitat i esta constituYda pels segUents Delegats: 

- El President 
- Vicepresident 
- Secretari 
- Tresorer 
- Tres vocals 

Article 14è.- Els Delegats seran nomenats per l'Assembl 
ral i el seu mandat podrà ser revocat per la pròpia Assemblea, 
acord adoptat per majoria de contribuents i quotes. 

Article lSè.- El President, Vicepresident, Secretari i 
rer, seran designats pels propis Delegats, entre ells. 

Ho seran també de l'Assemblea General. 



el LA PAU 

- Antonia Simón 
- Enric Palagós 
- Nicolis Moreno 
- Emili Mallorq 
- Josep Mallorq 
- Emili Gruart 
- Albert Ragolt 
- Capsapaza 
- Francesc Sais 
- Pere Sais Sans 
- Climent Casa 
- Carme Ayach C 
- Emili Mallorqu 
- Mere~ Mallorqu 

el CANTALLOPS 

- Joaquim Comas 
- Pere Collell B 
- Miquel Noguer 
- Fermin Tarinas 
- Pere Tarinas H 
- Josep Sagu~ Ma 
- Joaquim Bernis 
- Narcís Vila Ma 

- Concepció e 
- Amparo Ma 

Gracia Sera 
- Agustí Coll P 
- Joan Oliveras 
- Arturo Llagost 

el DE LA CREU 

nsay 
Hotel Rosamar de Platja d'Aro) 
Ha rin 

Bosch 
Mascort 
e llas 

Serarols 

as Ballell 
ta 
Bosch 
Bosch 

(Bescanó) 

TA 

- Fernando Roque a Roqueta 
- Ana Nuell Creu 
- Margarita Nuel 
- Raul Roqueta R 

el DEL SOL 

- Miquel Surós 
- Maria Aguiló 
- Joaquim Dausà 
- Leonor Peraca 
- Francesc Pera 
- Conrado Perac 
- Marcelino Vila 
- Antonio Cano C 
- Miquel Fors Pu 

2511~GMercedes Camós 
- Ana Aliu Dausi 
- Rosa Cantal L 



el DEL SOL e/ LA PAU 

Miquel vHa\1)~ Simón Ansay 
_ Narcís Rau~~Jb~agós (Hot~l Rosarnar de Platja d Aro) 

Teresa Tor~bl&tlliífP~O Mar1n 
Joaquim V~~.;ui Mallorquí Bosch 
Joan cost-a~~ (tl~i Mascort 
Joaquima -Fré!.tW:l.\3 ~~ellas 
Balbíno <:oli\l.~qrtc~~ Serarols 
Narcís Ver~ra 
Pere Vert_ • <Jsa\;l __ ~ateura 
l·laria ASS!19J>W! s'SatffiA 
Raul Roqu!!t:¿l¡:l\:AA~~sanovas Ballell 

- Carme Ayach Costa 
- Emili ~allorqui Bosch 
Ne~Jl'OOU<l)\qui Bosch 

lf CANTALLOPS . . , 
el govet'n el e 1' Assoc1ac1o 

- Joaquim Comas Corrius 
, - Pere ,ColleU Bosch , 

Article 9e ·= t+~é'f~él¡e M..P.Mfd'éllPe(ik'~)iacio A 
tiva de contribuents seran: 

1 
t 

- Fermin Tarinas Ma e 
al L'Assemb~e%et%n~~~~s Horta 

- Jo~eR S~~ Masgrau 
b) La Junta_d~~~~ nis Font 

- Narcís Vila Marull , , 
Article lOè.- L'Assemblea General es l'organ suprem 

ciació 1 esta cons¿:.).t"Jp¡f,W., Pfi!I!'AclAl ~,t;lels membres de 

Article llè~-carmen Vendrell Costa 
1.- Cada contfq~~~~O~\~~m~ vot en l'Assemblea p 

ta que se li asign~.Fernando Joan Figuerola 
- Emili Roca Peraferrer 

2.- Els acord~o§Jap@p~P@ ~§ri~joria simple, excep 
s'adopti per acons~~~fg§¡eii~A~~}~~~~·execució directa 
de les obres i servejs que. exigira %fj"ori? absoluta legal 
que a la vegada repr~9~n~~c~~sC~~9st~ ~s01~e la propietat a 

- Amparo Marques Ser ro s 
Article l2è:-Gracia Serarols Nadal 

- Agusti Coll Planella 
1.- Per pendrs0~~lf~~a~~ea General es 

contribuent pel coocKP~«r§~!§gé~~~~~ trobar-se 
drets civils. 

2.- Per sercóeij~ga; ~%E~equerirà ser veí, major de 2 
saber llegir i escriure. 

- Fernando Roqueta Roqueta 
Article l3è7-An~aN~~n~aCe~u~e~gats és l'Òrgan 

l'Entitat i esta con~~~~ê~à~ap~~sl~e ~~ts Delegats: 
- Raul Roqueta Roq eta 

- El President 
- Vicepresi§~n~EL SOL 
- Secretari 
- Tresorer - Miquel Surós Rams 

Tres vocalSMaria AguilÓ Viader 
,-Joaquim Dausà Nohé 

Article 14e --Le0AoPe~§8ft&§u~~rMaroPmenats per l'Ass 
ral 1 el seu mandat P~Rnàea~rp~~NOAetaP~•rla pròpia Assembl 
acord adoptat per maoen~&dOePo~a~.~~ueMi8ti quotes . 

,-Marcelina Vila Marull 
Article 15e--AAtoRres~§~ot~o~4o~aresident, Secretari 

rer, seran designatSMiq~~lPr§p6sPQt~egats, entre ells. 
Ho seraa5dg~eaee~eftsC@ffiéie~0~~~eral. 

·.::-Jina A !iu t:lausa 
- Rosa Cantal Lloveras 

l'Asso 
mateixa. 

cada quE 

el que 
completa 

vots -
ctada. 

ser -
s dels -

i 

de ._ __ 

lea Gen~ 
, en ---

Treso--



Dels associats 

Article 5è . - Formaran part de l'A sociació, una vegada consti 
cuida aquesta , tots els contribuents pel concepte de la imposició . -

Article 6è .- Acordada la constitu 
trat1va, cap contribuent podrà excusar- s 

Article 7è .- La transm1ssió de la 
afectades, comportarà la subrogació del 
inherents al venedor , incorporant - se el 
partir del moment de la transmissió . 

ó de l'Associació Adminis
de pertànyer a ella. 

titularitat de les finques 
omprador als drets i deures 
omprador a l ' associació a 

Article Sè .- L' Associació Adminis rativa s 'integra dels se-- 
gUents contribuents : 

el MAIENA 

- Josep Ramionet Caba r rocas 
- Josep Romo Ruaix 
- En r ic Martí Dal mau 
- Joaq uim Ventu r a Valentí 
- Enric Collell Rovira 
- Fr ancesc Soler Morató 
- Josep Comas Fuya 
- Joaquim Comas Corrius 
- Joan Bou Comas 
- Francesc Bou Riera 
- Josep Puig Ribot 
- Jaume Mallorquí Vidal 
- Maria Selis Llin's 
- Narcis 1 Joan Casas Masgrau 
- Francisco Ciurana Mallorquí 
- Robert Gruart Tarrés 
- Ramona Pagés LLoveras 
- Emili Roget Raurich 
- Joaquima Rissech Planells 

el TRAV . MAIENA 

- Joaquim Comas Corrius 
- Joan Bou Coma s 
- Francesc Bou Riera 
- Josep Brugulat Pratsevall 

el GAVARRES 

- Capsapaza 
- Francesc Sals Cateura 
- Pere Sais Sans 
- Inge F<>tthauer 
- Climent Casanovas Ballell 
- Crescencia Gandol Roqueta 
- Francesc Sais Sans 
- Joan Tres Gandol 
- Hospital Municipal 
- Josep MD Coris Martinell 
- t-lateu Font Rodas 
- Jordi Codolar Llosent 
- Josep Estanol Pigrau 
- Francisco Pareta Vita 
- Enric Collell Rovira 
- Francisco Moradell Puig 
- Enric Mart1 Dal~au 
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ESTATUTS DE L'ASS0ClA2IO ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUENTS 

CAPÍTOL I 

Denominació, domicili i finalitats 

Article ler.- A l'amparança de l ' article 35 del Reial Decret 
250/1976, de 30 de desembre, es constituiex 1'ASSOC~ACIÓ ADMINIS

TIVA DE CONTRIBUENTS PER A LES OBRES D'URBANITZACIO DEL C/ MAIE
I SET MÉS, del municipi de Llagostera. 

Article 2on.- El domicili de l'Associació s'estableix en l'e 
fici de l'Ajuntament a la plaça del Castell núm . 1. -

Article 3er. - Les finalitats esencials de l'Associació Admi 
stratlva seran les següents: 

a) Examinar els projectes, contractes i transaccions que es 
fereixen a execució de les obres, instal . lacions i serveis, fent 
Ajuntament les suggerències que estimin oportunes per a la millo

i major eficàcia en la realització de les obres i serveis. 
b) Inspeccionar unes i altres. 
el Revisar i comprovar les comptes. 

d) Aconseguir de l'Ajuntament, si ho estimen pertinent, l ' e
ució directa i completa de les obres i serveis, tenint en compte 

s segUents requisits: 

1.- L'execució haurà de portar - se a cap amb subjecció a les 
condicions i terminis del projecte el.laborat per l ' Adm1 
nistració Municipal. 

2. - Aquesta execució, en tot cas, es farà sota la direcció
dels tècnics designats per l'Ajuntament. 

3.- Ouedan facultats els Ajuntaments per acceptar o rebutjar 
p icions que facin les associacions Administratives de Contri--
b ts en ordre a l ' execució de les esmentades obres i serveis. 

CAPÍTOL II 

' Ambit d'actuaciÓ i duració 

Article 4rt.- L'àmbit d'actuació de l ' Associació Administra-
t es reduiex a les obres "Urbanització del c/ Maicna i set m~s" 
i seva durada fins que s'executin les obres, es liquidin definí-

ament i s'extingeixin les obligacions inherents a les mateixes. 

CAPÍTOL III 

!54194 



D'aco~d amb la petició unànim de la 
Alcalde proposa i el Ple acorda, per unan 

ler.- Atorgar l'adjudicació directa 
zació del carrer Maiena i 7 més, d'acord 
pel Sr. Pere Batet i Baiges quin desgloss 
modificat per aco~d de la Corporació de 4 
OBRAS REUNIDAS S.A. (O.R.S.A.), ~epresen 
sr. Josep Massachs, en considerar-la l' 

Zon.- Requerir a Obras Reunidas S.A. 
sentació de la fiança definitiva de 1.048 
signatura del corresponent contracte . 

3er.- Autoritza~ al Sr. Alcalde a la 
contracte i disposar el necessari per a 1 
xecució de les obres. 

Vist l'expedient per a la constituci 
nistrativa de Contribuents per a l'execuc 
nització del carrer Maiena i 7 més, i e 
tableix en l'article 21 del Reglament d ' H 
Alcalde rpoposa i el Ple acorda l'adopció 

ler.- Aprovar definitivament la cons 
Administrativa de Contribuents per a l'e 
d'ur·banització del carrer Maiena i 7 més 
en que ha de regir-se l'esmentada assoc 

2on.- Assabentar-se de que l'Assembl 
ció ha escollit com a representants 
gats, per ordre alfabètic, els següents: 

Joan Bou Comas. 
Joaquim Comas Corrius. 
Joan Oliveras Turon. 
Lluis Parés Huell. 
Joan Soler Aluart. 
Pere Tarinas Horta. 
Josep Mallorquí Mascort. 

nta de Delegats el S~ 
tat: 
les obres d'urbanit
el projecte redactat 
t de pressupost fou 

de desembre de 1985, a 
da en la licitació pel 
rta més interessant. 
(O.R.S.A.), a la pre--
000,- pessetes i a la 

signatura de l'esmentat 
correcta marxa de l'e 

de l'Associació Admi
de les obres d'urba

imentat allÒ que s'es 
endes Locals, el Sr.
el següent acord: 

itució de l ' Associació 
ió de les obres --

i com els Estatuts -

l'Associa 
de Dele-:: 



cia és obligat~ria per a l'execució de les 
del carrer Maiena i set més, tota vegada qu 
pecialment els propietaris que tenen immobl 
donen front i està recollida en l'articles 2 
de 28 d'octubre , i tenint en compte que s'ha 
ció de l'Associació Administrativa de Contri 
les circumstàncies previstes a l'article 33 . 
ticle 35 del Reial Decret 3.250/1976, de 30 
Alcalde proposa i el Ple acorda, per unanimi 

Primer.- Aplicar obligatòriament Contr 
per a !•execuciÓ de les obres d'Urbanitzac 
set més , quin projecte tècnic redactat pel 
ges ha estat aprovat definitivament. 

Segon . - Fixar, d ' acord amb l'Ordenança 
tat a repartir entre els beneficiaris en un 
obres, donada la seva naturalesa. 

Tercer . - Tenint en compte la classe 
l ' obra i l ' informe jurídic obrant a l ' exped 
a mòdul de repartiment el de metres lineals 

Quart . - Determinar que l ' import de les 
corresponen per a l ' eixamplament dels carre 
aquelles possibles obres que en resultin al 
que causin un benefici especial als veins d' 
siguin repartits entre aquest mateix àmbit 

7è . - DICACIÓ D 
CARRER 

Vist l'expedient d'adjudicació de les 
del carrer Maiena i set més, d'acord amb el 
pel Sr. Pere Batet i Baiges, i vist que la s 
blica subhasta va resultar vancant per man 
el que estableix l ' article 117.1 del R.D. 3. 
possibilitat de procedir a una nova licitaci 
tema de contractació directa que preveu l'ar 
de Règim Local, essent en aquest cas cornpet 
adjudicació, d'acord al que estableix la Lle 
nerals de l'Estat . 

Vist que a tal efecte foren invitades 
Rubau-Tarrés, S.A. de Verges. 
J. Coll Puig, d'Albons. 
J. Rubau Comalada, de Flaçà . 
Agustí i Masoliver S. A., de Banyoles 
O.R.S.A . -Massachs, de Santa Cristina 
Construccions Fusté S.A., de Cassà d 
Construccions Brak, de Santa Cristin 
Serra Construccions, de Banyoles. 

Vist que dins del termini establert es 
ques que foren pÚblicament obertes el 26 de 
per la Mesa de Contractació, amb presència d 
gats de l'Associació Administrativa de Contr 
resultat de la licitació, que oferi les s 

Rubau-rarrés, S.A .......•.. . ..... 
Construccións Fus té S. A ..•...... 
Construccions Brak S.A .• • •.••.•. 
Obras Reunidas S. A. (O.R . S.A.) ... 

res d'urbanització 
se'n beneficien es
als carrers que 11 
de la Llei 40/1981, 

produ!t la constitu 
uents, en concòrrer 
, en relació a l ' ar 
e desembre, el Sr.
at : 

ions Especials -
del carrer Haiena i 

Pere Batet i Bai -

icipal, la quanti 
% del cost de les 

racterístiques de -
t, s'aplicarà com 

e façana. 

emnitzacions que 
així com totes - 

rge del projecte i 
n determinat carrer, 
beneficiaris. 

URBAIHTZACIÓ DE 

res d'urbanització 
ojecte redactat - 

licitació en pÚ
d'ofertes, i, vist 
46/77 referent a la 
mitjançant el sis

icle 88 de la Llei 
cia del Ple la seva 

de Pressupostos G~ 

empreses segUents: 

d'Aro. 
la Selva. 
d ' Aro. 

esentaren 4 pli--
er d ' enguany, -

a Junta de Dele-
ents, i vist el -

ts ofertt!s: 
.000,- ptes. 

9.527,- ptes. 
6.546,- ptes . 

.000,- ptes. 
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6 ..•• .. 
7 o ••••• 

8 .•..•. 
9. o •••• 

b).- Oper"acioos de CapitaL-
Alienació d'inversioos reals ........ . 
Transferències de capital . . ......... . 
Variació d'actius financers •......... 
Variació de passius financers •......• 

D E S P E 

-,~ DENOMINACIÓ. 
i 
l 

1. ..... 
2 ....•• 
3 •... • . 
4 ...... 

6 •..•.. 
7. o •••• 

8 ... . . . 
9 ..... . 

a).- Operacions corrents.-
Remuneracions del personal .......... . 
Compra de béns corrents i de serveis. 
Interessos .•....... .. ................ 
Transferències corrents ............. . 

bl.- Operacions de Capital. -
Inversions reals .................... . 
Transferències de capital ........... . 
Variació d'actius financers ......... . 
Variació de passius finru1cers ....... . 

2.- Exposar-lo al p~blic durant el t 
comptar des de l'aparició de l'Edicte co 
oficial de la província, per tal de que e 
presentar les reclamacions i suggerències 

5è.- APROV 
Vist l'e 
atès el que disposa l'article 9 de la Ll 
de l'Ordenament Urbanístic i vist el dic 
cissió Informativa d ' Obres P~bliques i U 
d'enguany, el Sr. Alcalde proposa i el P 
el següent: 

1.- Atorgar l'aprovació definitiva 
ció del carrer Maiena i set més, redacta 

i Baiges, amb les esmenes en el desglossam 
xa l'acord d'aquest Ajuntament de 4 de se 
implica un cost previst de 28.086.546,- p 

2.- Trametre dins del termini de 10 
responent Projecte 1 l'expedient administ 
banisrne de Girona als efectes del que pre 
Llei de Mesures d'Adequació de l'Ordena 
nya. 

3.- Publicar a9uest acord d'aprovaci 
rebut la notificacio de l'assabentat de 1 
cas. quan hagi transcorregut el termini d' 
cia l'esmentada norma legal. 

3.000.000,- ptes. 

PESSETES 

31.070.685,- ptes. 
32.205.680,- ptes. 

828. 514,- ptes. 
6.119.548,- ptes. 

52.442.972,- ptes. 

imde trenta dies a
sponent al Butlletí -
interessats puguin -
e estimin oportunes. 

Projecte d ' Urbanitza
el Sr. Pere Batet i --
del pressupost que fi 
re de 1985, el que = 

setes . 
es un exemplar del cor 
tiu a la Comissió d'Ur 

l'article 9 de la -~ 
Urbanístic de Catalu-

definitiva quan s'hagi 
Comissió o, en el seu 

que fa referè.!! 



c1ons semblants voladisses sobre la via 
surtin de la lÍnia de façana .............. . 

15 ---Sobre ocupació de terrenys d'ÚS pÚblic amb 

o que sObre-

16 ---Impost municipal sobre la publicitat ....... . 
17 --- Del dret o taxa sobre portades, aparadors i 
18 - De 1' arbitri ant> fi no fiscal sobre les r,.,.,,.ll>~ 

de conservació ........•.................. 
19 -- Taxes sobre barraques, casines de venda, 

cions situades en terreny d' Ús pÚblic ...• 
20 --- Impost municipal sobre circulació de 
21 --- Sobre servei d' auto-taxi amb parada de 

blica .................•..................... 

15 % 
B% 

22 ---Drets d'explotació de la piscina municipal ............... . 
23 -- Participació d'ingressos bruts de les emort~s•rl9 explotadores 

SO% 

de serveis ..........•....................... 
26 --- Solars sense val lar .... . .... .. ............. . 
28 --- Policia Muryici~a~: 

- conducclo et1l1ca ........................ . 
- conducció imprudent ...................... . 
- donar-se a la fuga •• .............•....•... 
-motos sense placa matrícula .............. . 
-motos sense enllumenat .......... . •.. . .•... 
- circular sense permís .................... . 
- circulació paral.lela .................... . 
- escape lliure ......•..•................... 
- aparcament prd'libit •..............•.•..•.. 
-danys a la via pÚblica ..•............•.... 
-desobediència a l ' agent .................. . 

29 ---Recollida de vehicles de la via pÚblica .... . 

Referent a les Ordenances sobre taxa de 
ció de terrenys d ' Ús pÚblic amb taules i cad 
percentual és només l'expressió d'un promig 
haver- se modificat les bases imponibles res 
el sistema de la seva aplicació. 

En quant a l'increment del 8% en l'imp 
culació de vehicles, ve imposat com a increm 
de Pressupostos de l'Estat per a l'any 1986 . 

... 5.000,- pts. 

. .. 5.000,- pts . 

. . . s.ooo, - pts. 
500,- pts . 

. . . 2.000,- pts. 

. .. 2.000 ,- pts. 
• .. 1.000,- pts • 
. • . 5.000, - pts . 

500,- pts . 
. . • 5.000,- pts. 
. •. 5.000,- pts. 

lavegueram i ocupa 
es, la modificació 
augment, ja que en 
tives, s'ha variat 

municipal de cir
mínim en la Llei 

4rt.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 1986. Vist l'expedient -
d ' aprovació del Pressupost Municipal per a 1. 

Atès el que disposa l'article 112 i con 
dc Règim Local í vist el dictamen de la Comi 
senda, de 26 de febrer d ' enguany, el Sr. Alc 
acorda, per unanimitat: 

rdants de la Llei -
iÓ Informativa d'Hi 
de proposa i el Ple 

1.- Aprovar inicialment el Pressupost Mu icipal per a 1986, 
que ofereix el segUent resum: 

I N G R E S S O S 
CAI'ITOL -- D E N O M I N A C I Ó. 

l. ..... . 
2 ....••• 
3 ...... . 
4 .•••••. 
5 . .. . .. . 

251192 

a).- Operacions corrents.-

Impostos directes •....................... 
Impostos indirectes ..........•.•......... 
Taxes 1 d'altres ingressos ....... . ...... . 
Transferències corrents ..•.......•....... 
Ingressos patrimonials .•.•.•......•..•.. 

PESSETES 

22.965.042,- ptes. 
8.640.000,- ptes. 

58.445.147.- ptes. 
27.653.877.- ptes. 

946.000,- ptes. 



f 
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Solars sense vallar. 
Policia Municipal. 
Beneficència . 

Vist l'expedient tramitat a l'efecte 
curs dels 30 dies en que va romandre l' 
blica al Butlletí Oficial de la província 
tra les mateixes cap al.legació . 

Vist l ' acord del ~ de desembre en 
ció d ' alguna d ' elles , consistent en un 
les segUents : 

i vist que en el trans 
dient a informació pú~ 
o s ' ha presentat con--

s ' aprovà la modifica- 
ent de les quanties de 

-- Recollida de vehicles de la via pÚblica ...................... 20% 
-- Ordenança de Policia. -
-- Expedició de documents municipals ..... .. .... . ................ 25% 
- Serveis d' escorxador municipal. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 30 % 
-- Lluita sanitària contra la ràbia .. . •.....•............... . ... 10% 
- Taxa de clavegueram....... .. ............. . ........... . ...... . 50 % 
-- Ocupació de terrenys d ' Ús pÚblic amb i mercaderies .. 50% 
-- Inspecció de vehicles , cladres , 15% 
-- Presa de la sarxa general d ' 50 % 
-- Ocupació de la via pÚblica amb 20 % 
-- Rètols amb subministrament municipal d' c'JI'""' ... a 

blicitat), per part de l ' Ajuntament... .. ................. 20% 
- Barraques , casetes i espectacles a d ' ÚS pÚblic ....... 15 % 
- Llicències d' auto-taxis ................. . ............ .. .. . ... 50% 
Vist que ja en la publicació de l ' a 

Butlletí Oficial de la provincia s ' estab 
el termini corresponent a la informació 
tés cap al . legació , s ' entendria aprovat 

Vistos els articles ~9 i 70 . 2 de la L 
vist que no han transcorregut els terminis 
de la mateixa Llei, en haver - se demorat la 
calde proposa i el Ple acorda, per unanimi 

Ratificar el valor de l ' aprovació def 
instruït per a la modificació de les Ord 
la seva publicació urgent , p~r donar -hi 
tar en acta l'increment sofert per cadasc 
complementant el contingut de l ' acta de~ 
N~M . T 1 T O 

1 -- De la taxa per documents que expedeixi l ' 
2 --- Servei ct ' escorxador nl.mic>pal. •. • .......... 
3 --- Lluita sanitària contra la ràbia . ......... . 
4 -- Taxa de clavegueram .. . .. . .. . .. . . . .. .. ..... . 
5 - - Ocupació de terrenys d' Ús pÚblic amb mat 
6 --- Llicències d' ouertures d' establiments ..... 
7 --- Taxa per entrades de vehicles a través de 

serves de via pÚblica per aparcament exclus 
càrrega de mercaderies de qualsevol tipus .. 

8 --- Llicències urbanístiques .. . . ....... . . .. . . . . 
9 --- Taxa d' inspecció de vehicles, calderes de 

d' altres instal.lacions o aparells d' 
industrials i comerclals . • ......•..•... . • . . 

10 - - -Recollida domiciliària d'escombraries • . ... . 
11 --- Servei dc C~~~tiri ~runicipal . . . • .. . ...... . 
12 --- Sobre dret d'escanesa a la xarxa general d' 

de ~ de setembre al 
que si transcorregués 

blica i no es presen- 
nitivament . 

ei de Règim Local i -
que fixa 1 ' article 65. 2 
publicació, el Sr . Al 
at : 
itiva de l'expedient 
ces Fiscals i instar 
utivitat, fent cons--

de les Ordenances , -
e desembre : 

INCRE~1ENT 

iÓ....... ?5% 
30 % 
10% 
50% 

í mercaderies . 50 % 

, motors i --
i d'establiments 

13 -- Del dret o taxa de desguassos. canalons i 
cions anàlogues en ~ys d'Ús pÚblic.. . . . .•. . .. • . . . . . 

14 - Taxa per ele:rents ca1structius tancats, ter1lla!;se!S 
balcons, mrquE'slnes, tendals , paravents i 



Comprovada l'existència de quòrum 
sa seguidament a examinar l'ordre 

la sessió, es pa~ 

ler.- ~L~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Es llegeix 
bada correcta, aprovada per unanimitat. 

2on.- DESPATX OfiCIAL.- Es dÓna compte d 
sr. Robert Sabate Mallorquí referent a la pet 
tiu dels seus 39 anys de serveis a l'Ajuntame 
dant-se comunicar-li a l'interessat que l'Aju 
tències en la matèria però que, no obstant, 
ció el reconeixement oficial de la seva tasca 
teri de la Presidència, a quins efectes ofere 
ració. 

3er.-
Vist l'acor rporac 
en que s'aprovà inicialment la modificació 
nances Municipals: 
Núm. 10.- De la taxa per documents que expede 

" 
" 
" 
" 

" 

12.-
13.-
15.-
19.-

o Autoritats Municipals. 
Servei d'escorxador municipal. 
Lluita sanitària contra la ràbia. 
Taxa de clavegueram. 
Ocupació de terrenys d'Ús pÚblic, a 
deries. 

20.- Ll1cències d'obertures d'establimen 

sol.licitud del 
10 adreçada en mo

de la vila, acor
ment no té compe

ria amb satisfac-
er part d~l Minis
la seva col.labo-

i l'Administració 

materials i merca 

" 21.- Taxa per entrades de vehicles a tr s de la vorera i -
les reserves de via pÚblica per afl"'ll'·"'""'' t exclusiu, -
càrrega i descàrrega de mercaderies e qualsevol tipus . 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

24.- Llicències urbanístiques. 
26.- Taxa per inspecció de vehicles, cal 

21.-
28.-
29.-

tors i d'altres instal.lacions o ap 
d'establiments industrials 1 comerc 
Recollida domiciliària d'escombrar! 
Servei de Cementiri Municipal. 
Sobre dret d'escomesa a la xarxa 
ble. 

30.- Del dret o taxa sobre desguasos. 
tal.lacions anàlogues en terrenys d 

31.- Taxa per elements constructius tanc 
dors, balcons, marquesines, tendals 
instal.lacions semblants voladisses 
ca o que sobresurtin de la lÍnia de 

33.- Sobre ocupació de terrenys d'Ús pÚb 
di res. 

" 34.- Impost municipal sobre la publicita 
"34 bis.- Del dret o taxa sobre portades, apa 
" 35.- De l'arbitri amb fi no fiscal sobre 

estat de conservació. 
" 

" 
" 

" 
" 

36.- Taxes sobre barraques, casines de 
atraccions situades en terreny d'Ús 

41.- Impost municipal sobre circulació d 
43.- Sobre servei d'autotaxl amb parada 

pÚblica. 
45.- Drets d'explotació de la pi~cina 
47.- Participació d'ingressos brut~ de 

dores de serveis. 
Recollida de vehicles de 

25 li ~li 

res de vapor, mo- 
ells d'energia i -
ls. 

d'aigua pota-

lons, i altres ins 
pÚblic . -

, terrasses, mira 
aravents i altres 

re la via pÚbli-
ç:ana. 

amb taules i ca-

a, espectacles o 
blic. 

vehicles. 
vehicle a la via 

explota-
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SECCIÓ TERCERA.- MESA 1.-

Titulars .-
PRESIDENT 
ler.VOCAL : 
zon . VOCAL : 
suplents .
DE PRESIDENT 
!JE PRESIDENT 
DE ler . VOCAL 
DE ler. VOCAL 
DE 2on . VOCAL 
DE 2on . VOCAL 

Carles Postigos García , 
MB Carmen Soler MaMach, 
Manuel Sais Sola, 

Frances:: Sureda Alsina, 
Maria Rusi~ol Boatella, 
Loreto Prat Colom , 
Josefa Subirana Subirana, 
Juan Aubó Ferrer, 
Isabel Paradeda Boadella, 

Essent les vint - i - dues hores i vint-i 
vent -hi més assumptes de què tractar, el S 
sessió i, amb ella la present acta, que és 
tents, amb mi, el Secretari , que ho certi 

ELS REGIDORS 

4 DE LA SESSIÓ ORO 
DE 1986. 
A la vila de Llagostera , el dia 
tanta-sis, a la Sala de Sessions de la Cas 
les vint-i-dues hores, es reuneix l'Ajunta 
sessió ordinària , sota la Presidència del 
Puig 1 Rodó , i amb l ' assistència dels Reg 
Comas, Angel Grabulosa i Corcoy, Josep R 
mas i Tarrés , Josep Blanch i Vall - llosera, 

• sep Turon i Boadella , Joan Fabrellas 1 Llov 
Peregrina, Salvador Parés i Vilà , i Josep 
tusat la seva assistència el Sr . Joan Pu 

.N. I. 40 . 306.432 .-
" 77 . 910.487.-
" 40 . 251.001. -

" 40 . 249 . 323. -
" 39 . 310.174.-
" 40 . 137.008. -
" 40 . 476.665. -
" 40 . 168 . 048. -
" 77.910 . 451. -

inc minuts , i no ha-
President aixeca la 

ignada pels assís---

de mil nou-cents vui 
e la Vila , essent -= 
t Ple per celebrar -

. Alcalde, en Josep -
rs Srs. Joan Gruart i 
ez i Cano, Joaquim C~ 
an Coll i Bueno, Jo
s, Joan Carranza i -
à i Matamala. Ha ex
unt i Coll. 



Joan Puigdemunt Coll CERC) 
Secuidament es co~tinua l'ordre del 

SORTEIG I NOMENAMENT 

~E-~e~s~~~ree~s~reebüaes-ae~~~~~tvïT-a~l~~~a~.~.E. no 261, 
en compliment de l'article 26 de la Llei 5, de 19 de juny, 
sobre la formaci6 de Meses Electorals edeix a efectuar 
sorteig per decidir els components de les es Electorals pel 
ferèndum del 12 de març de 1986, quin resu at és el segUent: 
SECCIÓ PRIMERA.- MESA 1.-

Titulars.-
PRESIDENT 
ler.VOCAL : 
2on.VOCAL : 
Suplents . -

Clemente Casanovas Altarriba, 
Guillermo Guirado Gutiérrez, 
José Gruart Gispert, 

DE PRESIDENT Juan Gruart Comas, 
DE PRESIDENT Fernando Bur,ues Vila, 
DE ler.VOCAL Antonio Fernandez Suarez, 
DE ler.VOCAL Esther Puig Mayol, 
DE 2on.VOCAL María Isern Martínez, 
DE 2on.VOCAL Roberto Ventura Brugulat 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

77.897.442.-
40.263.832.-
40.284.710.-

39.650.049.-
36.889.064.-
40.138.926.-
40 . 301.754.-
40.466.556.-
77.894.092.-

Quan són les vint-i-una hores i trent 
Sr. Albà que ja al començament de la sess 
Presidència que tindria que marxar. 

minuts, s•ausenta 
havia assabentat a 

SECCIÓ SEGONA . - MESA 1.-
Titulars.
PRESIDENT 
ler.VOCAL : 
2on.VOCAL : 
Suplents.
::>E PRESIDENT 
::>E PRESIDENT 
DE ler.VOCAL 
DE ler.VOCAL 
DE 2on.VOCAL 
DE .2on.VOCAL 

José Rodríguez Vidal, 
Montserrat Soler Boadella, 
Alberto Juanola Masgrau, 

tl. I. 
" 
" 

Lluís Vilaplana Coris, " 
Rosa Soler Burjats, " 
Joaquima Puig Banc ells, " 
Elisa Mayol Selis, " 
Teresa Cebrià Parés, " 
Isabel Corominola Juscafresa " 

SECCIÓ SEGONA.- MESA 2.-

Titulars.
PRE::;IDENT 
ler.VOCAL 
2on.VOCAL 
Suplents . 
DE PRESIDENT 
DE PRESIDENT 
:>E ler.VOCAL 
DE ler.VOCAL 
DE .?on.VOCAL 
DE 2on.VOCAL 

254190 

Sara Artau Roig, 
Montserrat Puig Rodó, 
Carmen Pérez Ortega, 

t1argarita Aubó Nassa, 
Joan Mestres Coll, 
Rosa Tuscà Carreras, 
Teresa Vives Duran, 
José Pi Comas, 
Roberto Pascual Coris, 

D N. I. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

40.266 . 998.-
17. 897. 4 77. -
40.261. 121.-

40.295.594.-
77.898.532 . -
40.239.032.-
40.295.735.-
40.306.173.-
40.506.236.-

40.299.004.-
40.167.475.-
40.239.064.-

77.901.243.-
40.288.038.-
40.247.408.-
40.822.159.-
40.306.484.-
40.168.038.-



A la vila de Llagostera, el dia vint
~ ~il nou-cents vuitanta-sis, a la Sala de S 

1i1a, ~ssent les vint - i-una hores, es reun 
- ·elebrar sessi6 extraordinària, sota la P 
-;e, en Josep Puig 1 Rodó, 1 amb l'assistèn 

~ngel Grabulona i corcoy, Josep Ramírez i 
'e ;arrés, Josep Blanch 1 Vall-llosera, Joan 

ron i Boadella. Joan Pulgdemunt i Coll, Jo 
salvador Parés 1 Vilà,i Josep Albà i Mat 
tari Accidental de la Corporació Sr. Joan 
ut la seva assistència el Sr. Joan Gruart 

sa 

~s 
da 

2on.
Es dÓna comp 
Zona del nou Regidor Sr. Joan Carranza Per 
'El eccciones Lo cales 1983.- As un to: CREDENCI 
.ectoral de Zona de Gerona.- D. Esteban F 
~a Junta Electoral d~ Zona de Gerona expid 
expresiva de que ha s1do designada ELECTO 
gostera ~. JUAN CARRANZA PEREGRINA por est 
de Candidates presentada por Partida de l 
PSC-PSOE a las Elecciones Locales de 1983, 
tado del escrutitnio general celebrada el 
uovecientos ochenta y cinco .- A los efectos 
el Ayunta~iento de Llagostera expide la pr 
?5 de octubre de 1.985.- El Presidente de 
na.- Firma llegible. - Hay un sello que dic 
~a. - Gerona.- Sr . D. Juan Carranza Peregr 

DA EL OIA 24 DE 

-quatre dc febrer dc -
ions de la Casa de la 

x l'Ajuntament Ple per 
idència del Sr. Alcal

dels Regidors Srs. -
o, Joaquim Comas i --

11 i Bueno, Josep Tu-
Fabrellas i Lloveras, 

a, assistits pel Secre 
rinas Malet. Ha excu-~ 
Comas. 

sessió, es pas-

ora e -
rina, que diu aix : 

DE CONCEJAL.- Junta E 
er Reig, Presidente de 
la presente CREDENCIAL 
ra el Municipio de Lla 
incluido en la Lista

Socialistas Catalanes, 
egún refleja el resul
a ocho de mayo de mil 
e su presentación en -
ente en Gerona el dÍa 
Junta Electoral de Zo 
Junta Electoral de Z~ 

En virtut d'aquesta Credencial el Sr. lcalde dóna, des d'a-
quest moment, possessió del càrrec de Re~luour· d'aquest Ajuntament 
al Sr. Joan Carranza Peregrina, correspon a la llista de candi
jats presentats pel Partit dels Socialist de Catalunya (PSC/PSO~ 
donant compliment així al que disposa el R . 1169/83, de ~ de ---

1:¡aig. 
El Sr. Alcalde manifesta , en nom 

~és cordial benvinguda al Regidor Sr. 
El Sr . Joan Caranzu, seguidament pas 

~el seu càrrec, ocupant el lloc deixat 
1 Creus. 

1113: 
Així doncs, la Corporació queda const 

ALCALDE .......... Josep Puig Rodó (C 
REGIDORS ......... Joan Gruart Comas ( 

Angel Grabulosa Cor 
Josep Ramírez Cano 
Joan Coll Bueno (CI 
Josep Turon Boadell 
Joaquim Comas Tarré 
Josep Blanch Vall-1 
Josep Albà Mataoala 
Joan Fabrellas Llov 
Salvador Parés Vilà 
Joan Carranza Pe 

Corporació i seu, la -
arranza Peregrina. 
a prendre possessió -

t pel Sr. Lluís Nuell 

) 
u) 

de la segUent for 

(CIU) 
IU) 

) 
(CIU) 
(CIU I 
era !CIU) 
SC/PSOE) 

as (PSC/PSOE) 
PSC/PSOE I 

a (PSC/PSOE) 



ht 

"A).- Oue en aquest moment faci una moc 
punt a l'ordre del dia i, una vegada aprovat, 

"B).- Oue demani al Sr. President la inc 
en una altra sessió i tractar el tema. 

"Ben ent~s que aquestes dues dltimes 
que abans de la intervenció s'indiqui el des 
ta literalment." 

Manifestant el Sr. Albà quedar assabent 
manifestarà la decissió del Grup Municipal S 

10~.- ASSUMPTES URGENTS.- No n'hi han. 
llè.- PRECS I PREGUNTES.- En aquest punt 

festa que la riera Banyaloca, en uns 35 m. en 
s'havia desbordat amb motiu de les recents pl 
espodria fer per solucionar-ho. El Sr. Fabre! 
solució seria posar una tela metàl.lica i 
mota de la riera en aquest indret. 

11.2.- El Sr. Albà pregunta sobre el t 
bres al voltant del bosc de la Torre, manife 
estar-ne assabentat del tema i que el Sr. Bl 
seva protesta sobre aquest fet, acordant-se 
plementaris sobre el tema. 

11.3.- El Sr. Fabrellas pregunta com es 
dena instal.lada al final del carrer Lacustàr 
El Sr. Alcalde li contesta que la Comissió d~ 
va acordar comunicar a l ' interessat que les N 
qualifiquen la zona on s ' ha instal.lat la ca 
pÚblic i per tant, requerir-li retiri aquesta 
fer-ho, ho farà l'Ajuntament a càrrec seu. 

I per no haver-hi més assumptes de què t 
dent, quan són les vint-i-tres hores i trenta 
de la data, va donar per finalitzada la sessi 

L'ALCALDE 

ELS REGIDORS 

25 11 'l H 

per incloure aquest 
tracti el tema. 

endavant 

el Sr. Alcalde man: 
front del pou nil 2 ," 

, preguntant què 
i contesta que la . 
apa de formigó a l¡ 

de la tallada d ' ar. 
nt el Sr. President 
h ha manifestat la 
nar informes com-· 

l'assumpte de la c¡ 
, edifici "Cerde~~ 
overn de 13-11-85, 
mes Subsidiàries -

a zona d'Ús 
i que de no · 

tar, el Sr. Pres i· 
et minuts del dia 

Ho certifico. 

SECRETARI 



est 

ac 

El tema és discutit i 
recolzament unànim dc tots 
tant, aprovada la proposta 

a votació rep el -
Ple, quedant, per 

7è·;"-,T~~~rrm~nr.~~~~~~~~~iFf~~~~~f.T~~~~ 

Jt 
Seguidament el Sr. President fa lec ura d'un escrit de 

l'Associaci6 Catalana de Municipis refer nt a la defensa de la 
comarca com a entitat de defensa del pet t municipi. 

Valorat aquest escrit i la proposta 
mi per unanimitat que aquest tema resti. a s 

s'obtingui més informació complementària 
1 ~ postura que aquest Ajuntament consideri 

_ sos del poble de Llagostera. 

ue comporta s'acorda 
re la taula fins que 

per poder adoptar la 
és adient als interes 

la sè.-
1985.- El ~r~.~~r~e~s~~~~e~x~p~o~s~a~~~~~~~~~~~~~~~~~--
una qüestió susceptible de ser 
donat que es fa convenient una 
de la Recpatació Municipal per una mill 

- Ajuntament, proposa que eJ tema passi a 
obtenir aquesta exhaustiva explicació, a 
tat que sigui aixi. 

9è.- PROPOSTES DE REGIDORS.- Seguida 
presenta un escrit del Grup Municipal So 
tualment: 

"Per aclariment de la postura del G 
- en aquest Ajuntament, sobre la negativa 

nent al Ple del dia 4 de desembre de 19 
- MOCIÓ : 

"Si bé s'accepta el que pugui dir 1 
crits lle~its en un Ple, hem de fer cons 
que la rao principal de l'existència de 
tat de deixar constància amb la millor f 
incidències i debats que es produeixen, 
dir l'esperit de la Llei les transcripc 
que ajudin aquestes circumstàncies. 

" En el cas que ens ocupa és imposs 
es pugui donar una entenedora argumentac 
foli escrit a dos espais de màquina. Res 
massa, el responsable de redactar les ac 
conscient o inconscient, de parcialitat. 

"Nosaltres continuem amb l'opinió 
d'una transcripciÓ Íntegre, en tot cas s 
ria. De totes maneres la condició que el 
ta posa per firmar l'Acta, és que almeny 
del, ampli i suficient entenedor, de tot 
te a l'afer del Consell d'esports. Si no 
nada l'Acta de referència.- Llagostera, 

Sobre aquest extrem el Sr. Alcalde 
informe de Secretaria sobre aquest extr 

"Si l'escrit del Grup Municipal Soc 
l'aprovació de l'acta de referència, aqu 
restar que això no és possible, per est 

"Si l'escrit pretén ~nicarnent que 1 
bà sigui recollida literalm~nt només qu 

el Sr. President -
lista que diu tex---

Municipal Socialista 
signar l'Acta correspo 

presentem la segUent-

Llei respecte als es-
r que també entenem -
s actes és la necessi
elitat, de totes les -
r tant, no pot contra
s totals o parcials --

set linies 
de tot el que deia un 

int tant, i condensant 
s corre el perill, ---

no hi ha impediment -
voluntat de la majo

rup Municipal Socialis 
hi consti un resum fi~ 
1 que es va dir respec 

així deixarem impug~ 
de gener de 1986." 

dena la lectura d'un -
que diu: 

lista pretén revisar 
t Secretari ha de mani 
aquesta aprovada. -
intervenció del Sr. Al 

dues possibilitats: 



proposa al Ple les següents consideracions: 
A).- Aprovar provisionalment el P.E . R. I 

ral en la forma presentada pel tècnic redac 
junt a les al.legacions, després de l'estudi 

Bl.- No rectificar l'àmbit d'actuació d 
que fa referència a la reclamació de la Sra . 
aprovar-lo tal com està. 

del Puig del Gene
en el plànol ad-
Comissió. 

1 P. E. R. I. en el 
Anna Codolar Bou 1 

C).- Aprovar la proposta del tècnic n·J ct->r de la plaça 
circular projectada, ja que és la forma m(·q ;·erjudicial per a 
la vialitat de la zona. 

D).- La supressió de l'escala projectad 
dipòsit de l'aigua. 

I trobades correctes les propostes de 1 
en la forma pressentada pel tècnic redactor 
ven per unanimitat estimant les al . legacions 
Comissió proposen estimar i desestimant les 
Comissió proposen desestimar. 

La proposta de suprimir l'escala és apr 
tat dels membres de l'AJuntament, exceptuant 
que s ' absté per no estar-hi d'acord. 

per la pujada al -

Comissió d'Obres -
el projecte, s'apro 
que el tècnic i la
ue el tècnic i la -

ada per la totali
el Sr. fabrellas , -

4rt.- ~~~~~~~~~r.f.~~~~~~t~~~~~~E7.L~G~E~N~E~RAL .- Segui amen 
procedit anteriorment a la resolució de le 
P.E.R.I. del Puig del General, ara convé a 
si l'Ajuntament ho considera convenient, de 

S'acorda, per unani~itat, la seva aprov 
queda després de les resolucions del es al . l 

Igualment s'aprova un Pla d'etapes de 6 anys per a la seva 
execució i les següents prioritats : 

lB.- Carrer Lleó I. 
za.- Clavegueram. 
JD.- Enllumenat. 

fa ús de la paraula el Sr. Grabulosa, p 
un tema important pendent en aquest Ajuntam 
nient procedir a l'estudi d'aquest tema, des 
ció s'acorda, per unanimitat, que el tema si 
ComissiÓ d ' Obres, per presentar-lo posterior 
jun tam en t. 

S'acorda igualment donar les gràcies pe 
del municipi que han col.laborat en presenta 
per portar a terme aquest projecte tan impor 

RACIÓ 
6è . - POSSIBILITAT DE DECLARACIÓ DE BAIX 

Seguidament el Sr. President explica a 
l'article 82,10D,g) de la Llei de Pressupost 
tat per 1986, suprimeix l'organlsme autònom 
~ Dp~itos" 1 i donat que encara s'han de dic 
~a1 L~~ressio d'aquest organisme, es creu con 
ció del PÒsit Municipal. 

manifestar que és 
t i que seria conve 
rés d'una delibera~ 

i estudiat en la -
nt al Ple de l'A--

escrit a la gent -
les seves idees -
nt. 
I PERTINENT RECUPE 

'Ajuntament Ple que 
Generals de l'Es

enominat "Servicio 
ar les normes per a 
eneint la recupera-



qJesta sessió, el qual no s'ha trobat. P 
qJe si ulçun Reg1dor, per aquest fet, vol 
anul .lacio d'aquesta sessió, que ho manif 
la Presidència . 

Els Srs. Alb~ i Grabulosa, manifest 
s'ha trobat l'expedient, però que no és 
l'anul.lació de la sessió. 

es per això que el Sr. President 
a examinar l'ordre del d1a. 

ler.- I APROVACIÓ DE L'ACTA 
Llegida que 
salvetat de que 
que estan a l'acta 
que est~ ben segur que sí. 

?on .- DESPATX OFICIAL.- Segudament, 
examinar el despatx oficial i pel 
atenció a : 

2.1.- Escrit del Sr. Antonio Borrego 
dició de Vice-President de l'Associació 
listes de la Urbanització Selva Brava, d 
l'aplicació de l'art . 223 de la Llei del 
Urbanització ja que no s'han complert els 
tics. El terna és discutit ~mpliament i s' 
portar a terme aquesta actuació urbanísti 
prèvia consulta a la Comissió Provincial 
guir un millor assessorament i coordinac 

2.2. - Escrit de la Diputació Provin 
cant a l'Ajuntament que s 'han concedit 1 

Casa Consistorial ..... • .......... 
-- Instal.lació d 'hidrants ......... . 
-- Equipament inform~tic ........... . 
Fet aquest pel que es congratulen to 

juntament acordant- se l'assabentat. 
2.3. - Escrit de la Diputació Provinc 

tament que aquesta Corporació ha obert un 
pals, i que resumit consta de que abans 
s'han de presentar propostes, amb memòria 
no pugin més de 2 . 500.000,- ptes. i amb p 
pugin més d'aquesta quantitat. Essent la 
l'obra inclosa al Pla . 

3er.- RESOLUCIÓ AL .LEGACI 
RAL.- Segui men r. res 
aï:legacions del P.E,R .I. del Puig 

Aquestes al.legacions són estudiades 
mant el Sr. President que bàsicament exis 
esser.cials: 

El primer fa referència a la plaça e 
tècnic redactor, la segona a l'escala pro 
dipÒsit de l'atgua i el tercer fa referè 
la Sra. Anna Codolar, en quant a la rea 
del F.E.R.r. i la seva afE"ctaciÓ a la 

S'estudien les propostes del tècnic 
estat assumldes per la Comissió d'Obres d 

tant, seria convenie~ 
emanar l'aplaçament o 
ti en aquest moment a 

que ~s veritat que no 
seva intenciÓ demanar 

a tot seguit començar 

ordena 
es presta 

ampos en la seva con
Propietaris i parcel

t a l'Ajuntament -
als promotors de la 

ompromisos urbanís--
orda per unanimitat -
disciplin~ria, però 

'Urbanisme, per acons~ 

al de Girona notifi -
següents subvencions : 

1 . 968.000,- ptes . 
450.000,- ptes. 

2.500.000,- ptes . 

els membres de l ' A--

1 notificant a l ' Ajun 
a de Camins munlcl--
31 de març de 1986 
orada les obres que 

ecte tècnic les que 
venció del 50 % de -

etingudament, infor-
xen tres problemes -

pel 
tada per arribar al 

a la reclamació de 
imitació de l'àmbit 

verda. 
dactor, les quals han 
quest Ajuntament que 



entrevistat amb l'Alcaldia per aquest tema, 
sa fer un petit seguiment de la situació per 
a plantejar el problema, si és necessari, d 
dlsclplinari. Proposta que és acceptada per 
bres presents . 

7~. - PRECS I PREGUNTES .- No n'hi han. 
I per no haver - hi més assumptes de qu~ 

vint - i - tres hores i quaranta minuts del dia 
President va donar per finalitzada la 

L ' ALCALDE 

ELS REGIDORS 

A l a vila de Llagostera , el dia cinc 
cents vu i tanta- sis , a l a Sala de Sessions de 
es reuneix l ' Ajuntament Ple per ce l ebrar sess 
la Presidència del Sr . Alcalde , en Josep Puig 
sist~ncia dels Regidors Srs . Joan Gruart i C 
sa i Corcoy, Josep Ramírez i Cano , Joaquim C 
Turon i Boadella, Josep Blanch i Vall - llosera 
Joan Puigdemunt i Coll, Joan fabrellas i Llov 
rés i Vilà, i Josep Albà i Matamala . 

Comprovada l ' existència de quorum i ober 
passar seguidament a examinar l'ordre del dia 

En aquest moment fa ús de la paraula el 
manifestar de que està assabentat de que algu 
sonat a les dependències municipals per exami 
25-lt~i' 

Sr. Alcalde propo 
endavant tornar 

del punt de vista 
anim1tat dels mero-

actar, quan són les 
data , el Sr . 

tifico. 

brer de mil nou-
a Casa de la Vila 
ó ordinària, sota 
i Rodó , i amb l ' as 
s, Angel Grabulo~ 
s i Tarrés , Josep 

oan Coll i Bueno 
Salvador Pa --

sessió , es va 

. President per -
Regidor s'na per

l'expedient d'a 



o 
r 

tits, el que suposa uns 29 lectors diaris 
soltat 22 . 000, - llibres que suposen un p 
ris , i el prèstec ha incidit en 5 . 311 lli 

Informa que s ' han con 
de 77 llibres dia~ 

es a l'any. 
Acaba la seva exposició ~anifestant 

de Literatura en el que s ' hi han rnatricul 
s'han comprat 200 llibres provinents de 1 

es tòria de Catalunya a càrrec de l'Ajuntam 

e s ' ha fet un cicle -
t 15 persones i que --
Generalitat i la His

t, per informar, final 
res a la Biblioteca i 
res . 

ment que a l ' any 1983 hi havien 3 . 000 lli 
en aquests moments hi ha més de 6 . 500 lli 

Per Últim el Sr . Albà informa que l a 
les s ' ha r ebut tard , però , s ' han arranjat 
pedregada , s ' han pintat i en aquest momen 
poder netejar el pati . 

Manifesta el Sr . Albà que el probl 
pendent l es Esco l es és arranjar el tema 
per sonal de neteja . 

En tema de sanejamentmanifesta el Sr 
jat moltes clavegueres i que fa fa l ta fe r 
des d ' El Car ril fins a la Depuradora . 

En aquest punt acaba l ' exposició de 
festant el Sr. Alcalde que el Sr . Gruart 
més endavant ja que avui no ha pogut assi 

5è .- PROPOSTES DE REGIDORS. - Seguida 
sa de manifest una proposta del Sr . Blanc 
creu que seria molt important per 1 nost 
plar els nostres coneixaments artistics . 
molt bé , però hi ha moltes altres coses . 
vila tenim a la Srta. Teresa Casadevall q 
sa i podria ensenyar a nens i nenes el se 
ral, pirogravat, repujat, roba pintada, p 
la i treballs amb suro i aglomerat . 

Aquesta proposta és valorada i cons 
pels membres del Ple acordant- se per unan 
Srta . Casadevall per obtenir una informac 
gant - se aquesta tasca en la persona del s 

6è .- ASSUMPTES URGENTS. - Seguidament 
al Ple declara r la urgencia d ' una qüestió 
és declarada per unanimitat . 

Es tracta de que el Sr. Antonio Rodr 
terme activitats que comprometen el bon 
nistració Local Jeo del punt de vista de 
que amb motiu de les festes de Nadal ha p 
manant un "aguinaldo" inclús fent referèn 
dor . 

Delegació de les Esca 
els desperfectes de la 
s ' està en espera de -

immediat que tenen -
la contractació del -

Albà que s ' han n~te- 
n col .lector més gran 

Srs . Regi dors , mani-
rà la seva exposició 
ir al Ple . 

el Sr . Alcalde po 
en la que diu que 

poble el poder eixam 
im el dibuix que va
isament a la nostra 

té el títol d ' artesa 
ent : labors en gene -~ 
icromat, fang i argi -

ada convenientment -
itat contactar amb la 

més co~pleta , dele-
Blanch . 

1 Sr . Alcalde proposa 
isciplinàira , la qual 

z Pérez ha portat a 
cionament de l ' Admi-

imatge municipal ja 
sat per les cases de-

al nom d ' algun Regi 

l~~o~alment el Sr. Alcalde informa que com el s Srs . Regidaos 
saben, el Sr. RodrÍguez té un problema, q sense catalogar-lo -
pejorativament, es podria dir que és una laltia i es tracta de 
que: beu alcohol de forma habitual i d""'""'''"'ll"' ada sobretot, havent 
sc comprovat, que aquest fet es produeix hores de treball. -~ 
Fer rec~lzar aquest extrem el Sr. Alcalde nifesta que obren en 
el seu poder informes de la Policia Munic 1 sobre proves de al 
coholemia efectuades al Sr . Rodríguez amb resultat que sobre~ 
Pa~sa de forma important el lÍmit que ria considerar nor--
mal. r és per tot aixà que, donat que . Rodríguez ja s'ha -



El Sr. Comas informa 
conflictes, sobretot a La Canyera, en el t 
rò que s'han solucionat . Informa igualment 
recollit les escombraries a càrrec dels pr 
nals, informant igualment que la instal . l 
estat molt pràctica i per acabar, el Sr . C 
s ' ha netejat el camp de futbol . 

Referent a l ' enllumenat , s'han soluci 
hi havien al carrer Nou i que caldria canvia 
que hi ha a "Cal Curt". 

Referent a la Brigada d ' Obres, el Sr. C 
seu content pel bon funcionament d ' aquest eq 
blema existent amb el Sr . Antonio Rodríguez, 
vol entrar en aquest moment per tractar- se d 
plinària i no refe r ent a la seva delegació . 

El Sr . Comas acaba la seva exposició ma 
fet diverses reunions a mb les urbanitzacions 
més , i que Mont - Rei és l a que va més adelant 

A pregunta del Sr. Albà el Sr . Comas ex 
perquè s ' ha fet la poda dels arbres . 

El Sr . Coll , referent a les seves del 
que, amb èxit, s ' han fet la Festa del Reis , 
i la Festa Major , la qual s ' ha fet amb la e 
les entitats . 

En el tema d ' Esports el Sr . Coll info 
ment del Consell d ' Esports, manifestant que 
Estatuts de la Comissió d ' Esports i que s ' ha 
llums al camp de futbol . 

En a9uest punt, el Sr . Alcalde fa una 
liquidacio de l ' explotació de la piscina mun 

El Sr . Blanch manifesta que s ' ha arr anja 
del Cementiri Municipal, que es va fer una v 
i que s ' han pintat i adecentat 50 nínxols . 

Igualment informa sobre la col . locació 
Gotarra i que s ' ha arranjat el Museu Munici 

El Sr. Puigdemunt manifesta que en tema 
gut fer poca cosa, estant en aquest moment a 
ció del tema del Dispensari . Informat igual 
la baixa definitiva del Practicant Sr. Quint 

En aquest punt el Sr . Albà pregunta sob 
de la guàrdia dels metges , manifestant el Sr 
ciona r egular. 

El Sr. Fabrellas informa que sembla éss 
tema del subministrament d ' aigua ha funcionat 
de crisi encara hi havia una reserva de 16 . 
igualment que la piscina municipal ha gastat 
sat. Acaba la seva exposició manifestant que 
manar pressupost a GESESA per instal.lar dcf 
que fa falta amb indicació expressa de la ma 

El Sr . Parés informa de que el problema 
que depèn de la Dlputació, que s ' ha obert 29 
tec ha estat utilitzat per 3.422 vegades. 

S'ha controlat a 8.673 lectors dels qua 
2541~ti 

s problemes i 
•escombraries, pe 

Font-Bona s ' hañ 
, germans Fonta 

de contenidors ha-
manifesta que 

els conOictes que 
les pals podrits -

s manifesta el -
' salvant el pro

en el que no -
a qUestió disci--

com s ' ha fet i 

ions, manifesta -
rdanes i Havaneres 

.laboració de totes 

sobre el funciona 
' estm redactant els 
instal.lat els 

la 

passera d ' en -

e Sanitat s'ha po
' espera de la solu 
t que s ' ha produït 

el funcionament -
Puigdemunt que fu~ 

que aquest any el 
lt bé i , en època 
litres, informant 

enys que l ' any pa~ 
cria necessari de
itivament un motor 

i el model . 

e la Biblioteca és 
dies i que el pré~ 

el 83 % són pe-- -



Alcalde manifesta que en compliment i pe 
plenari del dia 9 d ' octubre de 1985, aqu 
posat al pÚblic durant un termini de qui 
gin presentat reclamacions contra el ~a 
l'aprovaciÓ provisional d ' aquest exped1 
Jnanimitat, amb indicació expressa de q 
sió Provincial d'Urbanisme. 

en les 
El Sr . Crabulosa manifesta que en q 

ganitzat la Festa de la 3a Edat, en la qu 
tament i s ' han concedit diferents subvenc 
any s ' ha posat de manifest e l problema de 
tre la Guarderia 1 la Llar dels Jubilats , 
ria manifesta que s ' han fet diferetns mil 
tedat i s ' han pintat les aules, exposant 
seria necessari posar e l terra de goma p 
manar pressupostos . 

Referent a la Beneficència i Serveis 
s ' ha preocupat de fer les gestions necess 
l ' ajuda d ' un Assistent Social de la Gene 
ha possibilitats de que sigu1 aixi . 

En el tema de P~rcs 1 Jardins, ~anif 
que es pugui dedicar a aquest tema indic 
ment de l ' entrada de Llagostera s ' ha fet 
bres PÚbliques, però que encara falta l ' 

Per acabar, el Sr. Grabulosa manifes 
fer un concurs d ' idees de la plaça Catal 
projectes pendents que tenim. 

En aquest moment el Sr . Albà 
quines són les persones que reben 
~1al, contestant el Sr. Grabolosa 
nant diferents noms. 

El Sr. Ramírez, en el tema d ' obres , 
bastants projectes d ' obres, parlant dels 
"Can Pons" , P.E . R.I. del Puig del General 
del ~arrer Saragossa; executant-se obres 
Sala de Sessions , el magatzem de la Briga 
dor. 

Informa el Sr. Ramírez de que amb e~ 
tra~taran les obres del col.lector del e 
~itzac¿ó del carrer Maiena i set més . ppr 
~ió manifestant que el projecte del Pla 
trial està en fase molt avançada i aviat 
t;ament. 

El ~r. Turon manifesta que ~'ha por 
del mercat Eetmanal i que s'ha fet una ad 
corxador municipal i que s'estan arranjan 

En aquest punt, el Sr . Albà pregunta 
és el propietari del compresor que hi ha 
tant el Sr. Turon que és prop1etat dels 

desenvolupar l'acord -
t expedient ha estat ex 
e dies , sense que s'ha 
x. Per tant procediria
' que es produeix per -
sigui tram~s a la Comi~ 

t a la Ja Edat s ' ha or 
ha col.laborat l ' Ajun~ 

s . Durant tot aquest 
de f iciència d ' espai en
i referent a la Guarde
ores que suposen més ne 

e en aquests moments ~ 
lo que s ' haurien de d! 

ocials , manifesta que 
ies per aconseguir - 
itat, indicant que hi 

ta que fa falta algú -
també qu~ l ' ajardina 
la col . laboració d ' O 

lurnenat . -
que és partidari de -

que és un dels 

al Sr . Grabulosa sobre 
s de l ' assistència so 

aries persones 1 do--~ 

nifesta que s ' han fet 
ejectes de "Mas Sec" , 
"La Mata", i obertura 
m l ' arranjament de la 
Municipal i l' escorx2 

te r immediat es eon-
r c~nalej~s í d ' urba 

abar la seva expos1- 
ial de la Zona Indus

rà conegut per l ' Ajun-

t a terme la reforma -
uació general de l'Es
els camins veinals. 
1 Sr . Turon sobre qui 

l ' Escorxador, canife! 



·~ 

llegir el Butll~tí Municip~l que el Lllbr~ d' 
clar ~ue l'Acta s'ha redactat setJint el~ art 

En aq~~~t moment el Secr~tari,junt 
quen, de nuu, la normativa vigent ~n el 
manifestant el Sr. Albà que Pll buscarà 
tractar el tema i que de moment eu ne~a a 
Srs. fabrcllas i Parés. 

Prèviament a aquestes intervencions, el 
per~iu 1 per ind1cac1Ó de la Presldè~cia, re 
ta, ~an1festa que en el parà~raf a on diu, "~ 
de manifest qu~ no creu q~e es pugui trencar 
doncs aquest no existeix ja que, en tot cas, 
sens", ha estat redactat per ~rrorl acceptant 
tificació i manirestant el Sr. Alba que no es 
doncs ell la donaria per bona en aqJesta for 

2on.- DESPATX OFICIAL.- Seguidament 
compte al Ple del despatx oficial de més 
pecial atenció a: 

2.1.- Un escrit del Sr . Josep Ma Coris M 
tant que s'ba produit el seu cessament com a 
per haver estat declarat jubilat forç6s per 
de manifest, igualment, el seu agraimEnt a l' 
tera per les atencions rebudes i restant a la 
Corporació en tot allÒ que sigui necessari. 

2.2.- Seguidament, i en relació amb l'es 
Alcalde manifesta que efectivament s'ha rebut 
municipals un escrit del Departament de Sani 
cial referent al cessament del Sr . Coris, i 
crit comunicant que el dia 2 de gener dP 19 
li¡n i Boix, ha pr~s possessió del càrrec de 
de Llagostera i agregats, amb el caràcter d ' i 
l ' assabentat. 

2.3.- En aquest moment el Sr. Alcalde ma 
ri que amb data de 18 de desembre de 1985, D. 
blicada la Llei de la Generalitat de Catalun 
de desembre, de Consells Escolars. Explicant 
aquesta Llei preveu la creació del Consell E 
dels Consells Escolars Territorials 1 dels 
cipals. 1 pel que fa a aquest Ú!tims, el Sr . 
que l'article 15 d'aquesta Llei determina que 
lars ~unicipals es composen dels membres sega 

a) President, que ho és l'Alcalde o la p 
delegui . 

b) Vocals, entre els quals hi ha d'haver 
dels professors, d~ls pares, dels alumnes, q 
perso~al d'Administració i Serveis dels Cent 
una representació dels directors dels Cent 
pi, i una representació dels titulars dels 
nicipi. 

Per acabar, el Sr. Alcalde manifesta que, 
disposen, com a mínim, d'un Col.legi d'E.G . B. 
un Consell Escolar Municipal. Acordant-se l'as 

PR 

i que cst~ ben 
l~s dP la premsa". 
Sr . Alcalde, cxpli 

redacció d'Actes~ 
assessorament per 
r-la igual qu~ els 

. Secretari, amb -
t a l'Última Ac

Sr. Alcalde posa -
pacte de govern,
ha un bon con---
Ple aquesta rec

ria necessària --

. Alcalde d6na 
s, prestant-se es-

tinell, manires--
terinar1 Titular, 

d'edat, posant 
ntament de Llagos 

isposició de la -~ 

it anteriorl el fr. 
les dependencies 
i Seguretat So--
que un altre es--

a Sra. Maria Hi•- 
terinari Titular -
erina. Acordant-ue 

festa al Consisto
G. no 627, surt pu 
no 25/1985, de lO-
Sr. Alcalde que -

de Catalunya, 
ells Escolars Mun1 
esident explica -~ 
ls Consells Esco--

aquest 

na representació -
s'escaigui, 1 del 
de la localitat; 

Úblics del munici
privats d~l m~ 
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ACTA ~o 1 DE LA SE3SI0 OR~D~~~~~~F~~==~~~~~G=E~N~ER~D~E 
19b6. ~ 
---A la vila dc LlaP,ostcra, el dia vuit 
vuitanta-sis, a la Sala dc Sessions de la 
. ' AjJntacent Ple per celebrar sessió ord 
r1a, sota la Pr~sidènc1a del Sr. Alcalde, 
L ' asslst~ncla dels Regidors Srs. Angel Gra 
rez i Cano, Josep Blanch i Vall-llos~ra, J 
~oll 1 Buero, Josep Turun 1 Boadella, Joan 
Alb~ 1 Hatacala, Joan Fabrellas i Lloveras . 
Excusa la ~eva n~s1st~nc1a el ~r. Joan G 

Co~prcv·da L'existència dc quòrum 
;ar segJida~ent a examinar l ' ordre del 

uener de mil nou-cents 
sa de la Vila, es reuneix 
ia. en primera convocatò -
Josep Puig 1 Rod6, i amb 

losa i Corcoy, Josep Ramí 
quim Comas i rarrés, Joañ 
uigdemunt 1 Coll, Josep -
i Salvador Parés 1 Vila. 

i Cornas . 
sessió, es va pas-

ler .- LE::~rA I APROVACIÓ DE IOR.- Llc-
•ida que fo~l recretar1~a~~o~r~p~o~r~a~c~~~~-=~~~~a~per-major1a , 
3cb el vot favorable dels Srs. Puig , Grabu , Ramírez , Comas, Coll, 
~lanct, Turon i Putgd~munt , ~egant -se a fi els Srs . Fabrellas. P! 
r-és i Alb~. 

En aq~est moment el Sr. Alb& demana 1 
dida per ln Prcnid~nc1a, per ~anifcstar q 
~e amb la redac~ió de l ' Acta que s ' acaba d ' 

Aquesta disconformitat neix de que en 
que tractava de la 1~formaci6 de les gesti 
bon fun~i0nament del Consell d ' Esports es 
del ~r. Albà, la qual fou lleg~da d 'un esc 
Que ell havia preguntat al Se~retari si po 
d ' exposar davant del Ple, rebent la contes 
vegada concedida la paraula per la Presid' 
forma que estiméo més convenient, encara q 
llegida. 

~eguidament el ~r. Alb~ manifesta que 
venc1Ó va demanar a~ ~ccrctari que constés 
~ecr~tari, que aqueot extrem s ' hnvia O'hav 
·n~erve~ci6 i no d~sprés, i qu~ per tant, 

· ~avia seguit, cstr1cta~ent, ~1 que det 
305 de la Llei de ~èg1m Local 1 l'artic! 
LaclÓ i fun~ionament de les ~orporacio~s 

.,eguldame .. t ~1 Sr. Albà demana, d€' n 
~edid3 per la Presidència, rer ~anifestar, 
']Ue "vost~ f~ Cil q.JP. 11 dono la gar.él a'Tlb 1 

provar. 

conce
confor 

1 punt de l'ordre del dia 
s portades a terme per nl 

produir una intervenci6 
t . El Sr . Albà moniresta 
a seguir un gui6 a l'hord 
del Secretari de qu€' una 

ia , podia exposar C'n la -
la seva irtervenci6 fos 

esprês de la seva intcr-
iteralment. Contestant ~l 
sol . licitat aban~ de la 
la redacció d~ l ' Acta-

nen els articles 104 i --
6 del Reglament d ' Orr,anl~ 
ls . 

la paraula, que li é~ con 
irirint - sP al Secretari, 
actes, que rn~~ valdria -



és 

rma a 
res a aconseguir 

Informa de les reunions del propi Consell d' 
ta provisional manifestant que s'estan fent esfo 
el Consell i 1 'Ajuntament per aconseguir la final 
hom,el perfecte funcionament de l'esport llagoste 

En aquest moment demana la paraula, que li é 
Albà, el qual, en una extensa exposició, manifes 
mitat amb les gestions portades a terme, doncs e 
favoritismes polítics en l'elecció d'algunes pe 
aquest fet i manifestant el perill que això su 
vern de l'Ajuntament. Igualment manifesta que 
seu partit que l'esport no ha funcionat, sobretot 

Acabada l'exposició del Sr. Albà, el Sr. Alca 
raula per manife::~tar que considera molt grewles 
en l'anterior exposició, doncs no ha existit favo 
de cap persona i emplaça als presents a què algú 
tat així analitzant els noms de les persones esco 

partida, aquest 

Sr. 
s ' han fet de 
d'Esports. 
rts 1 de la Jun
entre els ve!ns, 

t que guia a tot-
c. 

concedida, el Sr. 
la seva disconfor-

que han existit -
es, criticant ---
per al pacte dc ~ 
seva opinió i del 

• esport base. 
de fa ús dc la pa
sideracions fetes 
tisme en 1 'elecció 

stri que ha es-
ides. 

El Sr. Alcalde posa de manifest que no creu q e es pugui trencar 
el pacte de govern, doncs aquest no existeix, ja q e, en tot cas, hi 
ha un bon consens. 

Fer acabar, el Sr. Alcalde manifesta 
venció del Sr. Albà doncs no lliga amb la 
fusió si totes aquestes consideracions no 

En aquest punt demana la paruala el Sr. Grabu 
en referència a la intervenció del Sr. Albà que el 
realment ha funcionat ha estat l'esport base

1 
al e 

manifestat el Sr. Albà en la seva intervencio. 
llè.- ASSUMITES URGENTS.- En aquest punt el 

na la paraula per manifestar que seria convenient 
dró de Beneficenc!a, acordant-se, per unanimitat, 
delegant en el Sr. Grabulosa per portar a terme aq 

12è.- ffiECS I PREGUNTES.- No se'n produeixen. 

dera greu la inter 
i podria crear cOñ 

com és el cas . -
osa per man1festar 

creu que, el que 
trari del que ha 

r. Grabulosa dema
ctuall tzar el Pa-

e sigui així, i -
esta tasca. 

I per no haver-hi més assumptes de què tracta , quan són les 
vint-i-tres hores i trenta--set minuts del dia de data, el Sr. Pr~ 
sident va donar per finalitzada la sessió. Ho 



gia elèctrica (publicitat), per part 
tament •••.. .• .•.....•..•.•.•........ 

-Barraques, casetes i espectacles a 
d'Ús pÚblic • • ... ..• ........•........ 

- Llicènc ~s d'auto-taxls .. • .......... 

4rt.- ffiOR 
jament el r. 
senda i Patrimoni, a l'emparança de l'art. 
• d'abril, i donada la complexitat d~ l'ex 
post, cosa que dificulta l'elaboració defin 
aquest sigui prorrogat fins al dia 31 de ma 
una real execució del mateix, i l ' elaborac 
real per a l'any 1986. 

Valorada convenientment aquesta propos 
trobada correcta i és per això que és apro 

Sè.- NOMENA DE 
mnet el Sr. 
nient nomenar un Caporal de la Policia t1uni 
tre els membres d'aquest Cos. 

Amb això s ' intenta donar més racionali 
la corresponent estructura jeràrquica. 

Exposant a continuac~ que per ocupar 
en el Sr. Joan Undc R1bas, el qual ja ha d 
va competència i capacltat per ocupar una r 
li tat . 

Sobre aquest tema es produeix una 
proposta, per lo que queda aprovada en 
cal dia. 

6è.- CDlf'ICAOI-b DE RETRIBUCI <NS DE 
Presidència exposa que 
je sous de determinat personal al servei d 
Jn costat, convindria, en concordància amb 
tat revisar el sou del Sr . Joan Linde Ribas 
possibilitats legals i pressupostàries ex p 
Linde cobri 18.00C,- ptes . netes més del qu 
sa és aprovada per unanimitat. 

Igualment es proposa que el personal 
més l'hora i l'encarregat de l ' escorxador 3 
prorostes que són aprovades per unanimitat. 

7è .- REVISI (J ANUAL DEL CONTRACTE D 1 

el Sr. Pr 
servei de 
d ' augment en el servei per a l'any 1986 . 

Aquest tema ha estat estudiat detingu 
Serveis la qual porposa a l'Ajuntament Ple 
tracte en un 15% tal com determina l'art. 
puja que es fa sobre el preu d'adJudicació 

Aquesta proposta és aprovada per 
s:is.ents . 

de l'Ajun-
20' 

Segui-
o d'Hi--
7185, de 

10 de l'actual pressu-
tiva del nou pressupost, 
ç de 1986, per aconseguir 

d ' un pressupost adient i 

at al Servei dotant- lo de 

quest ~àrrec s'ha pensat 
mostrat sobradament la se 
ça d'aquesta responsabi~ 

unanimitat a favor de la 
rrna presentada per l'Al --

SONAL.- Seguidament la -
a estudiat la revisió -

l'Ajuntament. Aixi, per
a seva nova responsabili

I havent-se estudiat les 
posa al Ple que el Sr. -
està cobrant , la qual e~ 

ptes. 
mcs, -

.-En aquest punt 
concessionari del 

demanant un 3 O % 

t per la ComissiÓ de -
gmentar el preu del con
del Fl ec de Con dic ions, 
no sobre e.l preu actual. 

membres as--

8è. - A . - Seguida--
ment el sr-~.~~~rr~~m~a~n~~~~~~~~~~r~~~~e~x~p~~ent de Supl~-
~ent de Crèdit que es presenta ha estat in t favorablereent per la 
Comissió d'Hisenda i Patrimoni. Aquest t es presenta equili--
brat en la quantitat de 11.680. 778,- ptes. er atendre despes~s ina-
Plaçables i pendents. 

lll 



DE 1985.-
A la vila de Uagostera, el dia quatrt' de 

cents vuitanta-cinc, a la Sala de Sessions de 1 
reuneix l'Ajuntament Fle per celebrar sessió o 
convocatòria, sota la ~esidència del Sr. Alcal 
dÓ, i amb l'assistència dels Regidors Srs. Joan 
Grabulosa i Corcoy, Josep Ramírez i Cano, Josep 
Joaquim Comas i Tarrés, Joan Coll i Bueno, Jos 
fuigdemunt i Coll, Josep Albà i ~atamala, Joan 

Salvador Farés i Vilà . 

2on.- DES FATX OFTil:IAL.- Seguidament, en aq 
del dia, es presenta escrit del Rally Costa Bra 
per realitzar aquesta prova els dies 20, 21 i 2 
S'acorda l'assabentat i la concessió de l'autor 

En aquest punt, i amb perm1s del Sr. Pres 
rés per manifestar que és curiós que es demani 
Ajuntament quan aquest any el Rally no passa pel 
pal. 

3er.- REFORMA DE LES ORDENANCES FISCALS.
calde manifesta que seria convenier.t l ' estudi 
cau, de les Ordenances Fiscals. 

A aquests efectes informa el propi Sr. Alc 
d ' Hisenda 1 Pa tr mon i, els quals presenten una 
la qual és aprovada per unanimitat i queda de 1 

- Recollida i immovilització de vehiclt's a 
via pÚblica ....................... . .•...• 

- \rdenança de FOlicia: 
- Conducció imprudent .....••.••• . . .. 
-Conducció etÍlica ...•.. .. ......... 
- Donar-se a la fuga ..............•. 
-Motos sense placa matricula .....•. 
- M~tos sense enllume~at ........... . 
- Clrcular sense perm1s ...........•. 
-Escape lliure .. .................. . 
- Ciculac :XS paral.lela ............. . 
-Aparcament prohibit .... . ......... . 
- Danys a la via pÚblica .......... . . 

Desobediència a l'agent .......... . 
-Expedició de documents municipals ....... . 
-Serveis d'escorxador municipal ..........• 
-Lluita sanitaria contra la ràbia .....•... 
-Taxa de clavegueram ................•..... 

Ocupació de terrenys d'Ús pÚblic amb ma 
rials i mercaderies ..................... . 

-Inspecció de vehicles i motors, etc . .... . 
- Fresa de la xarxa general d ' aigua potable 

Ocupació de la via pÚblica amb taules i 
dl res •....................•. . ••...• · · · · • · 

- Rétols amb subministrament municipal d'en 
2511~3 

4 DE 

embre de mil nou--
Casa de la Vila, es 
nària, en primera 
, en Josep Fl.lig i 
ruart i Comas. Anc 
lanch i Vall-llose 

ron Boadella, Joa 
brcllas i Lloveras 

t punt de l ' ordre 
, demanant permís -
de febrer de 1986. 
zació municipa 1. 

t intervé el Sr. 
tori tzac ió a aquest 
nostre terme munici 

a 

1 la Comissió -
sta de reforca, 

següent forma: 

20 ~ 

5. eco,- ptes. 
5.000,- ptes. 
5. COO,- ptes. 

500 , - ptes. 
2. OCC, - ptes. 
2.0CO,- ptes. 
5. OCO,- ptes. 
1. OCO, - p tes. 

500,- ptes. 
5.0\0,- ptes. 
5. 000,- ptes. 

25 % 
30 % 
1 e% 

50 " 

50% 

15 " 5C% 

20 " 



r 
- Sr . Angel Grabulosa i 

nació d'aquest Ajunta 
Suplent: Sr . Josep Bla 
dor de l'AJuntament. 

- Sr. Salvador 
ment. 
Suplent: Sr. 
juntament. 

- Secretari: el de la Corporació o el 

Seguidament es parla sobre el dia 
aquestes proves, determinant-se que es 
gui en virtut de la informació pÚblica 
tí Oficial de la prov{ncia. 

Posades a votació aquestes tres pr 
unanimitat, en tots els seus extrems, pels 
aquesta sessió. 

I per no haver-hi més assumptes de qu 
vint-i-tres hores i quaranta-cinc minuts d 
President va donar per finalitzada la sess 

EL !RESIDENT 

rcoy, Regidor de Cover 
t. -

i Vall-llosera, Reg! 

à,Regidor de l'Ajunta-

Bueno, Regidor de l'~ 

onari en què delegui. 

e s'han de realitzar -
el dia que correspon

ests acords al Butlle-

són aprovades per -
res assistents a --

tractar, quan són les 
dia de la data, el s~ 

Ho certifico. 



feina quedi totalment acabada. 
Per sl servís d'orientació i d'informació 

!osa proposa els següents noms: 
-Carrer MARINA, al carrer conegut fins a 

del carrer Pa nedes . 

- Carrer Passatge Puig del General, al car 
entre els carrers Puig del General i Costa Bra 

- Parc de la Torre, a la pineda que 
ça Sant Nards. 

a votació aquesta proposta feta p 
unanimitat dels membres presents 

b GE 

Seguidament el Secreta r i Accidental de la 
dre de l a Presidència , procedeix a donar lectu 
Direcció Genera l d ' Urbanisme de la Generalitat 
qual diu textualment : " Per l a present em plau 
rització , per tal de que el Sr . Joaquim Lloren 
d ' aquest Ajuntament pertanyent al Cos de Funci 
ció de caràcter nacional , passi , en qualitat d 
neralitat de Catalunya, per a la seva adscripc 
la Comissió d ' URbanisme de Girona . 

Agrairia ens lliuressiu un certificat del 
lució , per la seva tramesa a la Direcció Genera 
cal" . 

Tot seguit els components del Ple discutei 
ta petició , arribant a l ' acord de la conv~niènc 
bl ement aquesta sol. l icitud , en compliment i e 
l ' aco r d p l enari del dia 6 de febrer de 1985 , p 
destí del Sr . Llorens, en Comissió de Serveis , 
nisme de Girona . 

Posada a votació aquesta sol.licitud és 
dels membres presents en aquesta sessió. 

I 0 DEF 

~~~~~~~~~~·- Seguidament el Sr. Alcald 
Ple aprovar definitivament la llista provisions 
bri r una plaça d'Auxiliar d ' Administració Gener 
s ' han presentat rec l amacions contra l a matejxa . 

Ple, el Sr. Orab.l! 

ProlongaciÓ 

fa d ' enllaç 

costat de la pla -

rporació , per or-
a un escrit de la 
Cata l unya , el --

! . licitar- vos auto 
Clos , funcionari

ris amb habilita-
raspassat a la Ge
com a Secretari de 

tre acord o reso 
d ' Administració Lo 

i valoren aques 
d ' informar favora 

a complement dc _: 
qual s ' aprovava el 
l a Comissió d ' Urba 

unanimi ta• 

proposa a aquest -· 
d ' aspirants per co· 
, donat que no ---· 

Igualment proposa que el Tribunal d ' aquesta oposició estigui - · 
format per : 

- President: - Sr . Josep FUig i Rodó, Alcal 
Suplent: Sr. Joan Gruart i Comas , ler 

- Vocals: - Sr . Joan Vila Olivet
1 

en rep 
la d ' Administració Publica 
Suplent : Sr. Xavier Caritg 

- Sr . Joaquim Paulí Costa, en 
partament de Governació . 
Suplent : Sr. Xavier Martorel 

e de l ' Ajun•ament . 
Tinent d ' Alcalde . 

esentació de l ' Esc; 
Catalunya . 
nsí. 

resentaci6 dPl ~ 

i Bosch . 



proposta. 

de "Llagostera R 
persones:, 

President: - Alcalde-President de 
Vice-President: - JOan Gruart i Co 
Vocals: - Joan Puigdemunt 

- Representant del 
- Pere Vila Expósi 
- Joan-Carles Buhi 

I posada a votació aquesta proposta 
de tots els membres presents. 

Igualment, es proposa al Ple la refo 
Estatuts de "LLagostera Ràdio" en el senti 
ro de components de la Junta, o bé variar 
d'extracció popular que han d'estar en aqu 
seguidament a aprovar definitivament els 

I posada a votació la proposta s'acor 
de components de la .Junta i aprovar defini 
Patronat de Llagostera Ràdio, rebent aques 
tots els membres presents, 

lOé.-
1986.- En compliment del que determina l'a 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R 
lupa els articles 58 i 59 del Reglament 
sen sobre la Comissió Especial de Comptes, 
al Ple que les tasques d'aquesta Comissió 
any, per la Comissió Informativa d'Hisenda 
la inclusió del Sr. Joan Puigdemunt i Coll 
la mateixa, es respecta la determinació le 
constitutda per membres dels diferents g 
la Corporació. 

Valorada la proposta i 
mitat pels membres presents 

llè.- DE 6 DE LA 
guidament e r. e exposa que 
Orgànic ~!unicipal ser·ia converñent procedir 
de la Junta de R>rtaveus de 1 • A juntament p 
formalment. 

Donat que aquesta Junta ha d'estar e 
de cada grup municipal, aquests fan la s 

-Portaveu deC 1 U ........... . 
" PSC/fSCE .•. • .•.•. 

ERC ............. . 

Casadevall. 

unanimi t.a t 

de l'article no 10 dels 
de o bé variar el númc 

1 número de persones --~ 
ta Junta per procedir -

rresponents Estatuts. 

elevar a set el número 
ivament els Estatuts del 
acord la unanimitat de 

L'ANY 
la Llei 7/1985 

i~ Local i que desenvo
ic Municipal, que ver-
Sr. Alcalde proposa -

guin assumides, per un 
Patrimoni ja que amb -

com a membre de dret de 
1 de que ha d'estar--
polÍtics integrants de 

és aprovada per unani 

L'AJUNTAMENT.- Sc 
na ament-

nomenar els components 
uè quedi constituida -

tituïda per un membre -
t desicnació: 

Puie; i Rodó. 
Alba i Matamala. 

igdemunt 1 Coll. 

grups polÍtics i 

12è.
Se~uidament~.~~~~~~~=r~~~~~~~~i~==~~e~n~t~.~e~l~~~r~.~~n~F~C~ 
r.rabulosa 1 Corcoy, Peridor-Deleeat ardins, proposa al 
~e que vista l ' e~istència de dif~rents del poble que ~o-
d1sposen de nom en l' actuilll tat, és con nt que aquest P!c, ja 
que es proceJirà properam~nt a revisar la meració existent, de--
termini el no1:1 quí" ~e els t.t hauricl de pos de forca que aquesta 



Sobre aquest particular el Sr. AlbL manifE~' 
proposta de l'Alcaldia i que en un termini molt b 
tara al Sr . President el nom d'aquestes 

PUI 

ment 
re de 1985 ha resolt nomenar 

munt i Coll com a membre de dret de totes les Com 
constituïdes en aquest Ajuntament, a l'emparança 
Reglament Orgànic Municipal, que determina que en 
formatives ha d' existir representació de tots el 
que composen l'Ajuntament. 

egu amen 
del Reglament 

Reglament determina que el número 
part dels órgans rectors dels Patronats Munic 

com a mínim la majoria absoluta del seu número, p 
del Ple la segUent composició de la Junta rectora 
que fa refer~ncia als representants d'extracci6 

- President: - Alcalde-President de l'A_, 
- Vocals: - Sr . Josep Blanch i Vall-

- Sr. Joan Puigdemunt i e~ 

qJe accepten la -
eu de temps fac111 

esta que per 
Joan Puigde

ssion Informatives 
1 'article 54 del 

les Comissions In
polí tics --

- Representant del Partit s Socialistes de 
Catalunya. 

Aprovant-se per unanimitat aquesta proposta. 
Igualment proposa a l'Ajuntament Ple, si el 

cialista ho considera convenient, que aquest Grup 
al Regidor representant del seu partit en aquesta 

I sobre aquest particular manifesta el Sr. A 
proposta de la Presidència i que es compromet a 
breu de temps farà arribar a l'Alcaldia el nom d ' 

8è.- RENOV MEMB 

p ment 
determina que la renovació dels membres del Pa 
meitat cada dos anys, s'acordi que aquests 
no ostentin la condició de Regidor, siguin 

ler.- Ferran Reverter Sucarrats. 
2on.- Alfons Figueras Pérez. 
3er.- Jaume Vi~as Casas. 
Posada a votació aquesta proposta s'acorda p 

aprovar-la amb 1' abstenció dels Srs. Albà, Par·és 
mentant que abans de fer la proposta s'hauria d'h 
mateixa, i no produint-se cap vot en ct~tra. 

L'Alcaldia proposa igualment a aquest Ple la 
cle no 1 de l'Estatut de l'Hospital Municipal en 
var1ar el número dels components de la Junta, o b 
de persones d'extracció popular que han d'estar 
xò per complir amb les determinacions del Reglam 
pal i del propi Estatut de l'Hospital Municipal e 
porcions de len diverses re>presentacions. AcOI'dan 

25 ·11 '1 

rup Municipal So - 
Municipal nomeni -
Junta . 
bà que accepta la 
e en un termini - 
uesta persona. 
TRONAT DE 

r majoria absoluta 
Fabrellas. argu-

ver consensuat la 

reforma de l'artl
sentit de, o bé 

, variar el número 
aquesta Junta, ai 

t Orgànic Munici-~ 
quant a les pro-

-se per unanimitat 

n 



, 
legalment compooen l'Ajun 
te de la Policia Munic1-~ 
ifest els antecedents --

questa sessió, que són onze dels tretze qu 
rament, enviar còpia d'aquest escrit, del p 
pal, confirmatori d'aquest fet i posant dP 
existents, a l'Institut Català de la Salt.·, O::Lm a organisme responsa-
~le de 1 'assistència sanl tària a Cataluny efectes de portar a te! 
re les gestions que correspongu1n. 

Jer . - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~~~~~~~~~~~~~ ~eguidament 
~·ha rebut a l'Alcaldia, 
~s possible, es canviês 
fins aquell moment i que per un excés de fe 
,es garanties que el càrrec necessita. 

Manifestant el Sr. Alcalde que per Dec 
¡a resolt acceptar .la sol.licitud del Sr. B 

r seves funcions com a Regidor-Delegat de Per 
ment la tasca desenvolupada i l'eficàcia a 
la seva delegació. 

Havent resolt igualment nomenar al Sr. 
tcupar el càrrec de Regidor-Delegat de Pers 
)r. Blanch i acceptant el Sr. Comas aquest 

per tots els 

ra a mo 
~lunya i per l'Associació Catalana de Mun 
:ongelació de la participació municipal 
i'Estat, i en conseqUència proposa al Ple 
acords: 

ler.- Manifestar el total desacord amb 
1'Hisenda de congelar en termes monetaris 
:ió ~unicipal de 1986. I fer-li avinent qu 
j1sposat a reduir els seus serveis ni a in 
tada els tributs locals. Així com posar de 
Tresoreria que indubtablement aquesta situa 
~isibles enderreriments en el pagament de 1 

2on.- Donar suport a les gestions de 1 
:atalunya i l'Associació Catalana de Munici 
rnnet de recursos necessari per fer front a 
serveis i equipament::: que els ciutadans ten 
Ajuntaments obligació d'oferir. 

3er.- Dlfondre i explicar als 
Cions de la present moció. 

4rt.- Remetre el text integre d'aquest 
~ia 1 Hisenda, a la Federació de Municipis 
ció Catalana de Municipis . 

Posada a votació aquesta 
1ulnt-se l'abstenció dels Srs. Albà, 
en contra. 

Sè . - PFOPOSTA 

Seguidament el Sr. Alcaid~ proposa que 
Llu1s Nuell, si el grup municipal socialis 
Proposi a aquest Ple el Regidor del seu Gru 
Sr. Nuell en la Comissió de Governació i en 
nici pals. 

7 d'octubre de 1985 
eh, relevant-lo de les -
al i agraint personal--

seguida en el servei de -

Joaquim Comas i Tarrés per 
al, que abans ocupava el 

ament en aquest acte. 

ament r. 
de 1-iunicipis 

ipis en desacord amb la 
pressupostos generals de 

e s•agaf1n els segUents --

la proposta del Ministre -
Fons Nacional de Coopera
quest Ajuntament no està 
entar d'una forma ilimi-

nifest les dificultats de 
ha de comportar amb pre 

seves obligacions. -
Federació de Municipis de 
s a fi d'obtenir l'incre
s despeses derivades dels 
dret a disfrutar 1 els --

el contingut i motiva----

moció al Ministre d'Econo 
Catalunya i a l'Associa~ 

ovada per majoria, pr•o--
Fabrellas, sense cap vot 

onada la dimissió del Sr. 
ho considera convenient, 
que ha de substituir al -

Comissió de Serveis Hu-



Tarrés, Josep Blanch i Vall-llosera, Josep Turon i 
1 Matamala, Joan Fabrellas í Lloveras, i Salvador 
tits del Secretari accidental de la Corporació, 

Excusa la seva assistència davant de la Pr""' ... '"""c ia el Sr. Joan . 
I'IJigdcmunt 1 Coll. 

glda ap 
2on.- DESPATX OFICIAL.- Seguidament el Sr, A 

fest els diferents documents de despatx oficial q 
i pel seu interès es presta especial atenció a: 

2.1.- Escrit de la Sra. Manuela Pcns Llopis 
denta de l'Associació de propietaris 1 parcel.lis 
clÓ Selva Brava, informant a l ' Ajuntament dels ac 
semblea General d'aquests parcel.lístes que va t 
d'octubre de 1985, i requerint, per altra part, 
en qualitat d'Administració actuant, demani al p 
zació el compliment de les seves obligacions urba 
convenientment aquest escrit s'acorda l ' assabenta 

2.2.- Escrit de la Delegació Territorial del 
t1ca Territorial i Obres P~bliques, demanant a l' 
va conformitat per procedir a la cessió al munic 
urbana, que correspon al tram p.k. 22,986 al 23, 
mareal C-250, acordant-se per unanimitat informar 
ta sol.licitud. 

2.3 . - Escrit de la Junta de Vel.ns del Grup " 
nant a l'Ajuntament que, una vegada realitzades i 
pertinents en aquest grup, assumeixi el seu comp 
dar el Ple Hunicipal el dia 10 de març dc 1984, i 
recepció d'aquestes instal.lacions per part de l' 
aquest particular s'acorda que es procedeixi a el 
tècnic municipal, perquè en cas de que aquest s 
cedeixi al lliurament d'aquestes instal.lacions a 

2.4.- Seguidament el Sr. Alcalde presenta a 
Consistori un escrit firmat pel Sr. Antonio Var 
licitud expressa que diu textualment, "··· este 
Sr. Alcalde y a los Concejales para que sea leÍdo 
oportunas contra el Sr. Soto en el Pleno que sc e 
miércoles, dia 6 de noviembre, para que no vuelv 
sagradables incidentes". 

En aquest escrit el Sr. Varela posa de manif 
que la seva senrora va trobar el dia 1 de novembr 
sistència sanitaria per al seu marit, ja que per 
ci6, o per altres motius desconeguts pel sotas 
quatre hores en aconseguir l'assistència d'un fac 
posant igualment de manifest el deficient tracte 
mentre feía aquestes gestions. 

Examinat l'escrit del Sr. Varela es posen de 
les dlfcrents opinions dels Srs. Regidors, ~oinci 
~etat d'aquestes possibles irregularitats, i posa 
es la primera vegada que succeeix una cosa com 

Després d'una mesurada deliberació i prèvia 
del tema s'aocrda, per unanimitat de tots els 
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e) Siste~es de transports pÚblics existents. 
d) Densitat de població de Llagostera, fent especial referèn

cia a la importància de la població flotant que Llagostera absor-
veix, degut al gran nombre d'urbanitzacions, 

e) Situacions especials que incideixen a la vida cotidiana -
com és el fet de que ciutadans d'altres municipis fan vida social 
i comercial a Llagostera. 

f) Projectes municipals en matèria de sanitat, exposant que -
existeix un projecte de Dispensari Municipal i els terrenys a dis
posició de qualsevol iniciativa en aquest sentit. 

Arribats en aquest punt de la deliberació, la proposta del S~ 
Alcalde es posada a votació i rep el recolçament de l'unanimitat -
del Consistori i queda aprovada. 

I per no haver més assumptes que tractar el Sr. Alcalde, quan 
són les vint-i-dues hores cinquanta minuts del mateix dia va donar 
per finalitzada la sessió. Ho certifico. 

L'ALCAL:>E / 

~ ELS REGIDORS 

ACTA NO 16 DE LA SESSIÓ ORIHE~RIA CELEBRADA EL DIA 6 DE NO\IEHBRE DE 198~. 
A la vila de Llagostera, el dia sis de nove~bre de mil nou-cent~ 

vuitanta-cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reuneix 
l'Ajuntament Ple per celebrar sessió ordinària, en primera convocatò
ria, sota la Presidència del Jr. Alcalde, en Josep Puig i Rodó, i amb 
l'assistència dels Srs. Regidors, Joan Gruart i Comas, Angel Grabulo
sa i Corcoy, Josep Ramirez i r.aro, Joan Coll i Bueno, Joaquim Comas i 



Per tot això, 
PRO POSO ALS HEMBRES PRESENTS 

ler.- Declarar la urgència d'aquesta reunió, 
aquest Ajuntament en Ple extraordinàri urgent. 

2on.- Oue si aquest Ple es constituiex vàli 
el tema del Mapa Sanitari de Catalunya i la poss 
sar recurs contra la proposta de la Conselleria 
tius que s'explicaran, si els senyors Regidors ho 
1 encertat. 

)\1. 

constituint-se --

roent, es tracti -
llitat d'interpo
Sani tat, pels mo 

estimen conveniea 

Posades a votaciÓ ambdues propostes són ap des per unanimi-
tat dels membres presents, i seguidament el Sr. A calde diu que 

Vista la proposta de Mapa Sanitari que fa la Conselleria de Sa 
nitat de la Generalitat de Catalunya. 

Vist que en aquesta proposta es determina qu 
de la Selva serà el centre sanitari de la zona. 

Considerant que la Vila de Llagostera d.ispo 
més adecuada, d'una vialítat més racional, d'una 
molt important, d'unes comunicacions molt perfe 
els pobles de les rodalies, és per això, que crec 

PROPOSAR 

Oue aquest Ple acordi avui la interposiciÓ d 
la proposta de Mapa Sanitari de Catalunya que fa 
Sanitat, reclamant per Llagostera la condició de 
l'estructura resultant de l'aplicació del Mapa S 
de les consideracions exposades anteriorment. 

En aquest punt intervé el Regidor Sr. Puigd 
plicació feta pel Sr. Alcalde sobre la vislta e 
tut Català de la Salut, en aquesta intervenció es 
la filosofia de la proposta de Mapa Sanitari i a 
en la zona i en especial a la Vila de Llagostera. 

Seguidament el Sr. Alcalde concediex la para 
el qual, parlant en nom del seu Grup municipal, 
en desacord amb el sistema sanitari que es despr 
de la Conselleria, observant deficiències de plan 
roentant que hi ha poca racionalitat en la dettrmin 
la Selva com a capitalitat de la sanitat de la zo 

El Sr. Albà i el Sr. Puigdemunt es manifest 
que la determinaciÓ de les zones sanitàries s'ha 
previs i la prova es que estan sortint molts prob 
rentes zones sanitàries. 

En forma semblant i en el mateix sentit 
venciÓ dels Srs. Comas, Ramírez i Parés. 

Seguidament el Sr. Alcalde pregunta sobre el 
d'oposició o que recolcen l'aspiració de Llaçost 
tat de la Sanitat 1 després d'un adeliberacio del 
desprén que els arguments esencials haurien d'éss 

a) L'extensió i importància de LlagosterD i 
pal, amb especial referència a la vida rural. 

b) Sistemes de comunicacions, fent referènci 
Llagostera és un dels cors de les comunlcacions d 
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com determina l ' article 41 de la Llei del SÒl. 
I per no haver-hi més assumptes que tractar, el Sr. President, -

~uan són les vint-i-tres hores i cinquanta-vuit minuts, aixeca la ses 
siÓ. Ho certifico. 

EL 

-- IRhbt 
EL DIA 16 ACTA NO 15 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT CELEBRADA 

D'OCTUBRE DE 1985.-
A Llagostera a setze d ' octubre de mil nou - cents vuitanta-cinc, a 

-la Casa de la Vila, prèvia convocatòria verbal del Sr . Alcalde i essert. 
presents els Regidors Sr. Angel Grabulosa i Corcoy, Sr. Josep Ramírez 
Cano, Sr. Joan Coll Bueno, Sr, Joaquim Comas Tarrés , Sr. Josep Blanch 
Vall.llosera, Sr . Josep Turon Boadella, Sr . Josep Alb~ Matamala, Sr. -
Salvador Parés Vil~ i Sr. Joan Puigdemunt Coll es va celebrar Ple Muni 
cipla extraordinari urgent, sota la Presidència del Sr . Alcalde, en Jo 
sep Puig i Rodó i assistits pel Secretari accidental de la Corporació~ 

S ' incorporen durant la sessió els Regidors Sr. Joan Gruart Comas 
Sr. Joan Fabrellas Lloveras . 

Primerament fa ús de la paraula el Sr . Alcalde i manifesta : 
Oue havent efectuat aquest matí, junt amb el Regidor - Delegat de -

San.itat Sr . Puigdemunt, una visita a l ' Institut Catal ~ de la Sa l ut de 
Girona , per informar -nos sobre el Mapa Sanitari de Catalunya, i obser
vant aspectes de gran interès i import~ncia per la Vila de Llagostera 
en la proposta de la Conselleria i donat que avui s ' acaba el termini -
per interposar recursos contra aquesta proposta, i 

Donat que l'article 46 . 2 b) de la Llei 7/85, de 2 d ' abril, deter
mina que "Les Sessions Plen~ries hauran de convocar-se, almenys, amb 
dos dies d' antelació, llevat que les extraordin~ries que ho siguin -
amb car~cter ur~ent , la convocatòria de les quals, si és amb aquest 
car~cter , caldr~ sia ratificat pel Ple." 

En vistes d ' aquesta determinació legal, tractant-se dc Sessions
~xtraordinàries de caràcter urgent no cal esperar els dos dies 1 però -
la procedència de la crlda ha d'esser conformada pel Ple i aixo condui 
rà a que la sessió hagi d'encetar-se posant en consideració dels assi~ 
tents l'oportunitat de celebrar la Sessió amb car~cter urgent. 



ció amb l'obtenció d'una 
implica la possibilitat re 
jor edificabilitat, o quan 
xí mateix, el Sr. Vert obt 
calinata a l'obtenir un 
que el ~r. Pibernat. 

3er.- Determinar com 
que constitueix una actua 
preveu l'article 134 de la 

4rt.- Quan estiguin 
l'Arquitecte municipal ho 
provació del Consistori, 
pÚblica de 15 dies, segons 

I prèvia discusió i 
nents aclaracions per part 
aprovar aquesta proposta. 

Sè.- PROJECTE DE REPA 
gut sobra amen 
de la Llei del SÒl a par 
en el B.O.P. núm. 12, de 
s'hagi formulat el project 
pels interessats i, de con 
del Reglament de Gestió, a 
d'octubre de 1985 proposa 
del segUent acord: 

~ler.- Ordenar als tè 
perior a dos mesos, proced 
ció del polígon o Unitat d 
gut que estableixen els ar 

"2on.- Notificar aque 
corresponents, així com a 

"Contra el present a 
interposar-se recurs de re 
tats a partir de la presen 
prèvi a la via contencio 

Proposta que és valo 
nal, per la unanimitat del 

6è.
PUIC DEL 
els treballs preliminars i 
Puig del General. 

Aquest projecte ja ha 
sió d'obres d'aquest Ajun 

Seguidament el Sr. Al 
Projecte, detallant tots 
importbncia ho mereixen, 
des, el tema de serveis, 
produeixen diferents inte 
aspectes concrets i pun 
tat amb la filosofia gene 

Acabada la deliberac 
aquest és provat inicialm 
acordant-se que sigui ex 
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fa~ana a través de la seva gestió el 
eguda per les Norr.~es d'aconseguir una ma-

ificant els perjudicis que es causarien. Ai 
una justa compensació en la cessió de l'es 

rodat fins a la seva propietat, a 1 ' igual ro 

sistema d'actuació el d'espropiació, ja --r 
aïllada de caràcter local, d'acord al que, 

Llei del SÒl. ' 

terminats els béns i drets afectats, que --L 
si en coneixement de l'Alcaldia per a l'a-¡ 
via l'obertura d'un període d'informació-¡ 
reveu l ' article 135.2 de la Llei del SÒl.", 
beraci6 sobre el tema, fetes les correspoP 

e l'Alcaldia, s'acorda, per unanimitat, _: 

Transcorre-
e tres mesos es er en article 98.3.i 
de la publicació del corresponent Edicte 
er de 1984, sense que dins del termini --
de reparcel . lació de la Unitat d'Actuació _ 
rmitat al que estableix l'article 107,1 
esta Alcaldia al Ple de l'Ajuntament de 9 
prèvia declaració d'urgència, l'adopció 

ics municipals que, dins del termini no su 
xin a redactar el projecte de reparcel.la: 
ctuació del sector CAVISA, amb el contin-
eles 82 a 84 del Reglament de Gestió. 

Resolució als serveis tècnics municipals 
porpis interessats. 

, que esgota la via administrativa, podrà· 
ició en el termini de quinze dies comp--
tificació, davant la pròpia Alcaldia, --

dministrativa." 
i discutida, per ésser aprovada, al fi--· 

membres assistents. 

estat informat favorablement per la Comis-
t . 

lde formula una exhaustiva explicació del 
ells aspectes que per la seva incidència i 
especial es toca el tema de les zones ver
í com el tema de possibles afectacions. Es 
clons dels Srs. Albà i Comas per tr·actar 

, encara que manifestant la seva conformi-
del Projecte presentat, 
l'examen del Projecte de referència ---
per la unanimitat dels membres presents, 
al pÚblic per un termini d'un mes tal --
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r 

de l'àmbit poligonal, que procedeix d'una parcel.lació recent, s ' ha -
de mantenir fora de l'àmbit de la Unitat d'actuació ja que, tramitant 
se un expedient d'aplicació de Contribucions Especials per efectuar~ 
les obres d'urbanització, conjuntes amb les d'altres set carrers més 
del sòl urbà, per a les quals existeix aprovat el corresponent pro~ec 
te d'urbanitzaci6, dif1cílment pot mantenir-se un tractament urban1s~ 
tic diferent al d' aquests altres vials, amb els quals seria més cohe

r rent que respecte de la resta de la Unitat d'Actuació actualment pre-
vista, que, per altra part, al mantenir-se dins d'un sistema d'equiva 

1 1ència quasi absoluta de beneficis i càrregues derivades de l'obra ur 
L banitzadora, no causa en absolut perjudici a la viabilitat del polí-~ 

t 
gon restant, abans el contrari, complint estrictament quant s'exigeix 
en els articles 117 de la Llei del SÒl i 36 i 37 del Reglament de Ces 
tiÓ. -

2a .- En relació a l ' àmbit comprès dins de la parcel.lació conegu 
da com "Cal Curt", coincident pràcticament per la promoguda pels Srs7 
Carbó i Caldas, des de la lÍnia edficatòria d ' afectació del carrer --
Puig de les Cadiretes fins al centre del carrer Canigó i des del li-
mit del sòl urbà fins el de la parcel.lació del Sr. Carbó, situada -
més enllà del carrer Rafael Mas, com sigui que no existeix desequili
bri de càrregues i beneficis derivats de l'obra urbanitzadora respec
te de la resta de propietaris de l'àmbit de la Unitat d ' Actuació, i
que tant les cessions com obres d'urbanització es troben pràcticament 
acabades, havent assumit un compromís que permetiria la seva entrega 
a l'Ajuntament en un termini immediat, sufragant tots els costos de -
les obres de reforma 1 millora que ha~in d' ésser efectuades prèvia--
ment pels promotors de la parcel.lacio de referència, i per facilitar 
la gestió 1 no solament d'aquesta àrea, sinó_ també de ~a restant, que 
es trobara perfectament compensada, es cons1dera tambe oportuna la se 
va exclusió de l'esmentat àmbit. -

Aixi mateix, respecte d ' aquest segon punt, ha de quedar condicio 
nada a la publicació i executorietat de la resolució definitiva d'a-~ 
quest expedient a la presentació de garanties suficients per parts -
dels Srs. Cal das i Carbó de que es realitzarà tota 1 'obra urbanitza do 
ra, a satisfacció d'aquesta Corporació d'acord amb les exigències tèc 
niques dels projectes d'urbanització. -

D' ara endavant, l'Ajuntament podrà efectuar la redelimitació de 
l'àmbit que consideri o~ortuna per facilitar la gestió de la urbanit
zació del sÒl urbà inclos en l'ambit no comprès entre ambdues exclu
sions, guanrda"lt srnepre les garanties formals i substancials que esta 
bleixen els articles 117 i 118 de la Llei del Sòl, aixi com els art.-

• 36 a 38 del seu Reglament de Gestió. 
I posada a votació aquesta proposta s'acorda, per unanimitat, 

l'aprovació de la mateixa. 

4rt.- OBERTURA VIAL TRAVESSERA BAIXADA DE CALDES.-
L'Alcaldia al Ple de l ' Ajuntament de 9 d ' octubre de 1985, prèvia 

declaració d'urgència, d'acord amb el que preveu l'article 7?,b de la 
Llei de Règim Local, proposa l'adopció del següents punts: 

ler.- Encarref.ar a l'Arquitecte municipal la formulació d'un pr~ 
~ecte d'obra ordinaria per a l'obertura del vial travesser a la Baix! 
ca de Caldes, i l'escalinata a la carretera de Tossa, deixant als --
Vials, per l~s seves característiques pràcticament de trànsit bàsica
~ent peatonal, sense pavimentació, acompanyant una relació de propie
~ar¡s i descripció de béns i drets afectats, d'acord amb l'article 17 
i ss. de la Llei d'Expropiació Forçosa. 

2on.- Sol.licitar una memòria en la que es quantifiquin els bene 
fic is 1 les càrrec:ues obtingudes pels afectats en 1 • actuac16, superp:§: 
cant el plànol parcel.lari al d'ordenació i definint els lÍMits, jus
tificant, sl és el cas, que el Sr. Amargant obté una justa compensa--

IZ.f 



ND 14 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 D'OCT~ t 

A la vila de Llagostera, el dia nou d'octubre de mil nou-cents -
!tanta-cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reuneix 
A)untament Ple per celebrar sessió extraordinària, en primera convo 
toria, sota la Presidència del Sr . Alcalde, en Josep Puig 1 Rodó, : 

l'assistència dels Regidors Srs. Joan Gruart 1 Comas, Angel Grabu 
1 Corcoy, Josep Ram{rez i Cano, Joan Coll i Bueno, Joaquim Comas 

rrés, Josep Blanch i Vall-llosera, Josep Turon i Boadella, Josep 
i Matamala, Joan Fabrellas i Llovera, Salvador Parés 1 VIlà, 1 -

n Puigdemunt i Coll, assisti.ts pel Secretari Accidental de la Cor
ració. 

vint-i-dues hores, el Sr . President obre la sessió i 
passa seguidament a examinar l'ordre del dia. 

ler.- LECTURA I APR~ACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Es 
eix l'acta de la sessio anterior que es aprovada per unanimitat . 
2on. - MOCIÓ DE L' ALCALDIA PER VARIAR L'ORDRE DEL DIA. - Seguida -

t el Sr. Alcalde posa de manifest que donar que eis interessats no 
presentat cap sol . licitud referent al Projecte de Reforma del Po 
ns de Can Casas, aquest punt s ' hauria de treure de la discusió 
uest Ple . OUestió que és acceptada per unanimitat. 

Seguidament el Sr. Alcalde proposa que es declari la urgència 
s temes referents a la reducció de la Unitat d'Actuació de la urba 

ció "Cal Curt", l ' obertura de la Travessera de la Baixada de Caï 
i el Projecte de reparcel.lació de CAVISA. -

Declarada , per unanimitat, aquesta urgència es passen a discutir 
seguit. 

3er. - UNITAT D'ACTUACIÓ URBANITZACIÓ "CAL CURT".- L'Alcaldia, al 
de l'Ajuntament de 9 d ' octubre de 1985, previa declaració d ' urgèn 

, d'acord amb el que preveu l'article 47.2.b de la Llei de Règim
l, proposa l ' adopció del present acord : 

"Seguint l'ordre de prioritats fixats pel programa d' actuacions 
cipa~segons acord de 4 d'abril de 1984 , pel desenvolupament de

ctivitat urbanitzadora, i contenint l ' esmentat Pla una Unitat d ' Ac 
ció definida per les Normes Subsidiàries que comprèn el sector an~ 
at "Cal Curt", a fi de portar a cap l ' execució del propi planeja-: 
t, és procedent iniciar i tramitar el corresponent expedient dem~ 
icació de la delimitació de la Unitat d ' Actuació, conforme pre--- 
en els articles 117 a 119 de la Llei del SÒl, text refòs de 9 d ' a
l de 1976, i concordants del seu Reglament de Gestió. 

En conseqUència, que es procedeixi pel Serveis Tècnics a redac
, en el termini d'un mes, el projecte de delimitació de la Unitat 
ctuació del sector objecte d'ordenació en les Normes, proposant-se 
{ mateix , en aquest projecte de delimitació, el sistema d ' actuaciÓ 

ística de cooperació, segons ja preveu l ' article 17 de les Nor-
Subsidiàries, donant compte al Ple de l'esmentat projecte un cop 

borat, per seguir la seva tramitació i aprovació conforme a llei . 
Aquesta modificaciÓ haurà de contenir les segUents precisions: 
1a .. En relació al carrer del Sol, lÍmit actual del seu àmbit, -
ta l'existència d'un elevat grau de consolidació de l'edificaci~ 

t anterior al procés recent de creixement urbà que s'intenta reco~ 
r i dotar de la corresponent infraestructura, degut a la necessi --
de no introduir diferenciació en el seu tractament urbanístic res 

te de la part situada al Nord d'aquest mateix carrer, en quin pro:: 
urbnístic es troba plenament identificat, per comptes de la resta 



J, te~ir una subvenció pel manteniment i reparació del teatre, que per -
raó, no de titularitat, sino per ús i interès, cal considerar-lo muni
c1pal, ja que és al servei de l'Ajuntament i de totes les entitats lo
cals, pel que demana que l'Ajuntament autoritzi als seus tècnics efec-

~ war la valoració de les obres de reparació necess~ries per poder om-
plir i documentar la sol . licitud i recolzi la iniciativa, que compar-
trixen unànimement tots els membres del Consistori. acordant traslla-

J dar als serveis tècnics municipals aquest enc~rrec. s 
El Sr . PuiG recorda als Regidors que el proper dilluns es posa en 

- narxa el Pla de CirculaciÓ Vial pel que fa vots pel seu compliment de 
- tots els ciutadans i el bon exemple obligat dels companys del Consist2 

i El Sr. Fabrelles demana que es doni solució al tema de la protec-
ciÓ del pou de captació d ' aigua, que va ésser examinat pels tècnics i 
Regidor d'Obres d'aquest Ajuntament. AixÍ mateix, manifesta la necessi 
tat de legalitzar la captació i explotació d'aigües potables en els úï 
tims dos pous realitzats . -

El Sr . Alb~ s'interessa pel Museu Municipal, manifestant el Sr. -
Blanch que cal inaugurar-lo aviat, al temps que explica que la fluixa -
lluminositat de la plaça se salvarà amb la instal.lació de bombetes 
procedents del camp de futbol, on es canviaran totes. 

El Sr. Albà pregunta per l'assumpte del rellotge. El Sr. Puig li 
cortesta en el sentit de que el Sr. Fabra fins aquesta setmana no ha-
via rebut la comunicació de l'acord municipal . 

El Sr . Blanch s'interessa per la llevadora, per conèixer si té ho 
rari i si presta alg~n servei a la vila. -

Per Últim, el Ple es fa ressó d'unes queixes en el sentit de que 
el desconeixement del metge de guàrdia crea tants problemes greus a -
les urgències, no tart sols a la Policia Municipal, sinó especialment 
als propis pacients, el que es considera injustificable, pel que s'a-

- corda traslladar una carta a Sanitat, donant compte d'aquesta situació 
_ i demanant la intervenció del Cap dels Serveis Territorials . 
- I no havent- hi més assumptes de què tractar, essent les vint-i--

tres hores trenta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió i amb ella -
la present acta, que és signada pels assistents, amb mi, el Secretari, 
que ho certl fico . 

L'ALC 

ELS REGIDORS 

ta 



3er. - ADAPl'ACIÓ DELS ESTATUTS DE L'HOSPITAL MUNICIPAL I DEL HUSEI 
---, 

dels Estatuts de l'Has ital Munici al.- En apll~ 
ci6 Transitor1a de eg ament Organ1c, unànimement ~ 
s'aprova inicialment la modificació dels Estatuts de la Fundact6 de ~ 
1 ' Hospital Municipal "Josep Baulido" al prescri.ure la Llei Q.e Jl:~m 
cal que cada ~rsan municipal haurà de tenir Re¡idDrs repr.éà~~ 
l'Ajuntament com a una maJoria dels seua membres, pel qua~ et ,~~~-~~ 
¡ut de l'article 7.3, sera el segUent: 

"Sia vocala: tres seran elesits per l'A 
que torain la Corporació Hunicipal, essent nee 
grop polftie que la constitueixen i ele&lt pe~ 
posta del propi ¡rup. Si en el futur la ........ ~ ...... ,.. .....,.,.., .. 
ture,., s',&J~Pliarla autollàticament el n011bre de vo,c;a;ta,¡r··,¡•~IRR•,==~~~ 
preaèac1a aeepre, ca a mínim, d'un repr"•"'-nt. ·o 

~~S• ~o~etrl aquesta aprovació inicial a iof9~ 
p,f,rl.R>de (te '15 <*ha, aquesta moditicaci6 CStBsktQ.'ta" p 'i~~~~~~ 
tY~at perquè quedi assabentat d' aqueata qUeat15 ~ l&J 
u• e.tleb-r'tn. 

aol.licita el pa¡ament antic de l'a¡poJ~~~ 
uu¡~u.";¡:a munic per a la construcció de la Caserna n.,.., ..... ,. ~·AII-'-'4I.Iil 

de pesaetea. Després de la unànim cona1deraei6 mun~::~!:~~.: 
cia i interès pÚblic en el tema, s'acorda autoritzar el ~' 
na~ trasllat de l'acord a Intervenció per tal de c~pti~J.l1~••lr•ao 
donar-11 el tractament jurídic de donació, en lloc ~, auiDVtlftc:1D 
era inicialment previst, ja que aquesta diners han de •B••·y~.r 
ciar les obres sense que hi basi prèvia previsi6 pr,esll~~~~~~ 
Direcció General de la Guàrdja Civil •entre que 
ria la prèvia inversió de la Direcci¿ General, de manera que ee 
titzéa que mai hasués aportat l'Ajuntament més del 50 ' del co•t 
inversió efectuada •• 

7è.- PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Gruart manifesta l'interès en 

254176 



JSEl --.. ACTA NO 13 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 D'OCTUBRE -
Lic~ 

DE 1985.-
A la vila de Llagostera, el dia dos d'octubre de mil nou-cents -

~ Lo vuitanta-cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reuneix 
d~ l'Ajuntament Ple per celebrar sessió ordinària, en primera convocatò

Ln-. ria sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Josep Puig i Rodó, amb -
l'assistència dels Regidors Srs. Joan Gruart i Comas, Angel Grabulosa 
i Corcoy, Josep Ramírez Cano, Josep Turon i Boadella, Joaquim Comas i 

.ls Tarrés, Josep Blanch i Vall-lloseral Joan Puigdemunt i Coll, Josep Al 
!a ' bà i Matamala, Salvador Parés i Vila, Joan F'abrellas i Lloveras, i --= 
ri~¡ Joan Coll i Bueno . Actua com a Secretari en Joaquim Llorens i Clos. 

· la 
·a.,, 

Essent les vint-i-dues hores, el Sr. President obre la sessió 1 
es passa seguidament a examinar l'ordre del dia. 

ler.- LECTURA I A ffiOVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Es -
llegeix i s'aprova, unan1mement, l'acta de la sessio anter1or, des--
prés de fer constar que el Sr. Joan F'abrellas, que constava com a pre 
sent, n'era absent. -

2on.- REESTRUCTURACIÓ DEL CONSELL D'ESPORTS I ÀMBIT DE COMPET~N
a CIES.- A proposta del propi Consell, atesa la dif:icultat de trobar-hi 

ra:süficient operativitat per justificar la seva continuïtat, s'acor
da, unànimement, suprimir la Comissió Permanent del Consell d'Esports 
i admetre la creació d'una nova entitat de caràcter privat que agluri 
ni totes les inquietuts d'organització 1 participació esporttiva, que 
inicialment s'anomena JUNTA POLIESPORTIVA. Aquesta entitat, autònoma 
totalment respecte del rpopi Ajuntament, tindria en l'esport competèn 

- cia pròpia i exclusiva en tots els seus aspectes, tant d'organitzacio 
com de repartiment de subvencions dins de les quanties que pressupos
tàriament tingués a bé atorgar 1 'Ajuntament, que es compromet des d'a 

_ ra, a actuar en tot cas, segons el criteri que resulti de la Junta, ~ 
ratificant els acords presos per aquesta mentre compleixin els princi 
pis en que fos creada i donant el tractament administratiu necessari
per complir les seves resolucions sense debat municipal previ, per a 

_ una major responsabilització de la Junta, llevat del cas en que per -
una contradicció greu de l'Ajuntament cre,ui oport~ trencar unilate-
ralment el reconeixement i pseudodelegacio de funcions en la pròpia -

- Junta. 

Abans de l'inici del funcionament de la Junta, caldrà aprovar-
uns Estatuts fundacionals que se sotmetran al Dret Civil i que es ra
tificaran, en el seu cas, per l'Ajuntament, que contemplin els se---
güents aspectes: 

1.- Nom, objecte, duració i domicili social de l ' entitat. 
2.- Personalitat i capacitat jurídiques. 
3 . - brgans de govern i gestió: la seva composició, atribucions, 

funcionament, convocatòries, forma de votació i representatl 
vitat dels seus membres. 

4.- Règim econòmic. 
5.- Condicions objectives i subject wes per a l'Atorgament de-

subvencions (esport pÚblic i de foment, no professional ••. ). 
6.- Modificació i extinció de l'associació. 
7.- (Addicional). Membres fundadors (en referènc :la a entitats i 

als representants, que abans d'actuar com a tals en qualse-
vol sessió, hauran d'acreditar documentalment ésser membres 
en actiu de la directiva de l'entitat 1 nomenats per l'Assem 
blea o Junta per a la seva representació. -



Comen~a el sr. Alcalde proposant que ~queat 
que textualment digui: 

"Aquest Ajuntament s'adhereixi a la p~~pc~a 
ment de Cassà de la Selva, i de .. nar al DeD~P~•••• 
la Generalitat que estudllla poasibili c0il~lb3~•14J¡•P,!Illl 
1 •ordre de construcc16 de Centres d'BnaeJil:tlalliMtntt,;,J~!~==~ 
el Pla Quadriennal de Construccions Escolara, • 
la Selva•. 

Valor•da aquesta proposta 1 via'
veniocia i les avantatges que podria eul~lar-...-.tM 
aquesta proposta és aprovada, pep 
aquesta aeaai~, tal com ba estat .;;~:;;;~: 

9~.- PRECS I PREGUNTES.- Obert p.l 
preca 1 pre¡untea, ei Sr. Albà ra el 
aobre coa eatl el tràiDit .de la •tt1Moti'.1.,,..._ .. .-. J,_.,........, 
Sr. Alcalde conte1ta que la do,eui~tULta~tl~'' illilh'll~llllll 
q a la Junta l!lectoral de Zona PeiÍ'Qllf• 'I'GI~J•.q:ra'l• 
titut. Haniteatant el Sr. Albà la ca11rc•r•:wt~1: 
dient. 

S-.niiclallleDt el&-.. BlaDCb llali'it..,.Í.~t~i!ll mè del · tèenic Dlaaíiclpal eobi>e l'el tu 
Pt.èent•et. 11 sr. A1C4lcle centeatat ~ 
1 que en la pÑx~ C::am1aa1ó .et• aetwn ••~•~ltl'tMn 

Set:~::-•~t el aateix sr. 
4J arran ar •• aboraala rets -;-·¡;~t~~~;::I4;A1~:Alkm IJ••• p4 ea, Es contesta que .. ••••ta .teiaa. 

n Sr. Cell PNSUftta ai - l'UI~·~·· .. 
del èa•p de natbOl 1 ter-lo Dlli:f<..illl!'"'ll'lllllliiao.a 
del propi cal!p de tutbol. 
tltlcat per la rea ta del :.-'-,.lll•a•l-~ 

I ¡»er ~o bater-hi lléa a811\Ò!IÑ•Iaf-' 
quan a6n lea Ylnt-i~trea t.r~~j!:f~~~ ta, declara tinalitzadà Ja s · .. 

L'ALCALDE 



acord rer Saragossa. Es d<>l ibera àmpliament sobre el tema valor•ant 1 
oportunitat 1 la prbpia conveni~ncia de l'obra. arribant a la 

1nta-~siÓ que pes important el començar a gestionar l'obra, per això 
t deda a votació aquesta proposta de l'Alcaldia, és aprovada per 
·tir ~tat dels membres presents en aquesta sessió. 
reveu sà d S'acorda igualment encarregar els treballs 

eobra en quant a redacció de projecte a l'Arquitecte Sr. Robert 
acordant que es posi en contacte amb l'Alcaldia i delegant en 

a con Alcalde en la forma més àmplia possible per portar a terme les 
la. : tunes gestions i firma de documents. 
ts en 6è.- APROV Ó D IÓ DEL PR 

n e seu moment aques 
e i els corresponent pressupost per fer les obres 

untarbanitzaci del carrer Maiena i set carrers més. Ara es planteja 
. El possibilitat de fer pròximament aquestes obres, i el Sr. Alcald 

me- col.laboració amb el President de la Comissió d ' Obres, Sr. Ram 
ubs~ va encarregar al t~cnic municipal una rectificaciólactualitzac 
pe-~ pressupostos, document que ara es presenta a aquest Ple per a a se 

va aprovació, sí s'escau, en la següent forma: 
for~ -CI Maiena ..•......•............ 4.185.357,- ptes. 

t -Travessera Maiena .............. 2.410.026,- ptes. 

t -
ions 
ra-

dent 
da-

-CI Gavarres ..•................. 5.309.100,- ptes. 
-CI La Pau i Passatge A ......... 3.805.608,- ptes. 
-CI Cantallops ... . .............. 3.659 . 837,- ptes. 
-Trav. Plaça Barceloneta ........ 2.514.625.- ptes. 
-CI del Sol •..•. . ............... 5.121.904,- ptes. 
-CI de la Creu ..•...•........... 1.080.089,- ptes. 

TOTAL •....... 28.086.546,- ptes. 

I examinat cuidadosament l'expedient presentat al Ple, 
rats tots els seus extrems, és aprovat per unanimitat dels 
assitents en la forma presentada pel t~cnic municipal, i en 
seus extrems. 

ffiOJECTE DEL FUTUR PAS DEL PASTERAL.
Olfesta als companys de Cons1stor1 que li han arribat 
Que el projecte de portada d'aigües del Pastera! està 
dacció de projecte, 1 en un estat molt adelantat. 

Com és sabut, manifest~ el Sr. President, aquest projecte 
ta al nostre municipi, i és per això que demana als Srs. Resi 
de cares a solucionar definitivament el problema de les defic 
d'abastament d'aigua de la nostra vila, que adoptin, si hi es 
cord, un acord en el sentit de demanar al Sr. President del 
de la Costa Brava que es tinguin en compte les necessitats de 
tra vila en la redacció de l'esmentat estudi i prOJecte 1 que, 
tir d'aquest moment, sigui convocat aquest Ajuntament a qual 
reunió t~cnica o politica sobre el tema. 

Posada a votació aquesta proposta de l'ALcaldia és 
unanimitat dels membres presents en aquesta sess1Ó. 

8è.- PROPOSTES DE REGIDORS.- Seguidament el Sr. Alcalde 
ta que s'obre ei torn per presentar propostes dels Srs. Regi 
~etent inclusiu, propostes verbals, si és adient la seva discus 
aq.Jest moment. 



Núm. 20.-
NÚm. 21.-

NÚm . 24.-
Núm. 26.-

NÚm. 27.-
NÚm. 28. -
Núm. 29. -
Núm. 30.-

NÚm. 31.-

Núm . 33 . -

ries. 
Llicències d'obertures d ' establiments. Co 
Taxa per entrades de vehicles a través de la vorera i les co 
reserves de via pÚblica per aparcament exclusiu, càrrega t fe 
descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus. s. 
Llicències urbanístiques. m~ 
Taxa per inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors t~ 
i d'altres instal . lacions o aparells d'energia i d'establJ pui 
ments industrails i comercials. s 
Recollida domiciliària d'escombraries. ve 
Servei de Cementiri Municipal . 
Sobre dret d ' escomesa a la xarxa general d'aigua potable. me 
Del dret o, taxa sobre desguassos, ca~alons i altres instaj pr 
lacions analogues en terrenys d'us public. p 
Taxa per elements constructius tancats, terrasses, mira--~ co 
dors, balcons , marquesines, tendals, paravents i altres -~ ci 
instal .lacions semblants voladisses sobre la via pÚblica o 
que sobresurtin de la línea de fa~ana. 
Sobre ocupació de terrenys d'Ús public amb taules i cad i-• me 
res. co 

11 Núm. 34. - Impost municipal sobre la publicitat. 
Núm . 34 bis.- Del dret o taxa sobre portades, aparadors i vitrines. 
Núm . 35.- De l'arbitri amb fi no fiscal sobre les façanes en mal es. me 

tat de conservació. aq 
NÚm. 36.- Taxes sobre barraques, casines de venda, espectacles o --• ja 

atraccions situades en terreny d'Ús pÚblic . me 
NÚm. 41.- Impost muncipal sobre circulació de vehicles. 
Núm. 43.- Sobre servei d'autotaxi amb parada de vehicles 

blica . 
NÚm. 45.- Drets d'explotació de la piscina municipal. 
NÚm. 47 .- Participació d ' ingressos bruts de les empreses 

res de serveis . 

a la via p~ pe 
• di 

le 
explotada-• di 

- Recollida de vehicles de la via pÚblica i per a la immobi· 
lització de vehicles. és 

- Solars sense vallar. qu 
- Policia Municipal. se 

Beneficència. va 

Igualment, s'acorda per unanimitat, no imposar cap ordenança n~ pr 
va. 

4rt.- POSSIBLE DETERMINACIO DE L'OBRA A INCLOURE EN EL PLA D'O• ~; 
BRES I SERVEIS/1986.- cu 

Acabat l'estudi de l ' anterior punt de l'ordre del dia, la Presj ca 
dència manifesta i informa als companys de Consistori que en el Dia• gr 
ri Oficial de la Generalitat núm . 569, de 31 de juliol de 1985, es • re 
publica el Decret 212/1985 del Departament de Governació, pel qual J 1 , 
es fa pÚblica la convocatòria per a la formació del Pla d ' Obres i -· 
Serveis 1986, establint un termini fins al dia 10 d ' octubre de 1985¡ 
per concòrrer i fer propostes. de 

En aquest punt el Sr. Alcalde informa al Consistori sobre les • 
possibles obres a incloure, tenint en compte la puntuació bàsica quf ca 
el Pla d ' Obres concedeix a cada tipus d'obra. Immediatament, es pro• na 
dueix unanimitat i a la posterior votació es recolza unànimament 11 si 
proposta de l ' Alcaldia de designar el Dispensari Municipal com a --· 
obra a incloure al Pla d'Obres. -!e 

5è.- TRAMITACIÓ PER FER LA SORTIDA DEL CARRER SARAGOSSA.- En--• 
trant en el segUent punt de l ' ordre del dia, el Sr. President posa 1 Nú 
sobre la taula el tema de la possibl~ obra de fer la sortida del car 

• Nú 
251171 N~ 

Nljm 
Num 



corporació. S'estima que tant un empresari petit, objectivament 
co~plir absolutament amb totes les condicions de l'art . 28, 

les rer oferta econbmica lliurement, pot proposar una organitzaci 
~ga 1 servei, pot demostrar la seva aptitud i pot aportar referències 

r.iques 1 financeres, ja q~e es tracta, únicament, de condicions 
tíves i aquesta Corporacio veu molt clar que el contractista qu 

~ors pugui aportar aque~tes con~icions que ~ón pràcticament, única i 
.abl.! si va ment, de referencies tecniques no es apte per contractar el 

ve i. 
Aquesta argumentació ve recolzada pel fet de que aquest A 

1le. ment , pr ecisament per garantir una major i m~s igual afluència 
1stal preses i contractistes , en l ' art . 26 del Plec, determina una ga 

~provisional de 25 . 000, - ptes . , quasi simbÒlica , cosa no tinguda 
·a --- compte pel s reclamants i perquè no s ' han estudiat el Plec de 
~s -- ci on s . 
ca 0 Davant de tot ai xò r esulta qu e en cap moment 

. ment de desigua l tat i menys de conculcac i ó de l a Constitució , 
d l-- cont r a r i , s ' han 1ntr odu!t elemen ts d ' igual tat d ' oportunitats i 

lliure afl uència d ' ofe r tes . 

es . I ~s per tot això , que aquest Ajuntament, per unanimitat 
es - membres presents en aquesta sessió , decideix desestimar r otund 

aquestes r eclamacions per falta d ' argumentació i base jurÍdica , 
--- jant absolutament les consideracions sobre desigualtat del Plec 

centades , sense cap raó, pels recurrents . 
, Arribats a aquest punt el Sr . Alcalde 

P~per garantir el principi d ' igualtat ~s pel que s ' ha entrat en 
• di de les dues reclamacions presentades . Però sembla molt ext 

les dues reclamacions, aprarentment procedents de persones o em 
o-- dlferents , són exactament iguals paraula per paraula i coma per 

L- Perb el m¿s important de la reclamació de la Sra . Núria Ja 
és que diu que ostenta la representació de Gran Acueducto S . A. , 
que en cap moment és demostrada documentalment, cosa que hauria 
ser motiu per no tenir- la en compte , perb s ' ha volgut entrar en 
va resolució , com si fos una r eclamació personal de la Sra . Ja 

a noprecisament per garantir el principi d ' igualtat . 
- Igualment , per improcedent i fora de lloc , es declaren imp 

dents les remissions que , sense cap sentit , es fan als articles 
-sJ i 161 de la Constitució espanyola , ja que la igualtat i lliu 

r eslcurrènciave garantida ja que mai s ' ha imposat al Plec de Condic 
Dia:çap ~ondici6 que no pugui ~sser complida per una contractista p 
es _gros, i a l ' Ajuntament de Llagostera l i ~s ben igual qui es fac 
al .rec del servei , sempre que pugui complir les ocndicions objecti 
i _.l ' art. 28 del Plec dc Condicions . 

qss. 1 posada a votació la proposta d ' aprovació definitiva del 
de Condicions, ho és per unanimitat dels membres presents . 

es • 3er. - REFORMA DE LES ORDENANCES FISCALS .- Seguidament el 
qu(cald~ manifesta al Consistori que seria convenient estudiar 
pro•na~ces fiscals de les que té imposades aquest Ajuntament per un 

liSible reforma de les mateixes, així com la implantació d'altres. 

Estudiat el tema profundament s'acorda, per unanimitat, 
~rs ~egUentr Ordenances: 

n--· 
•• J~. 10.- De lu taxa p~r docu~ents qu~ ~xpedeixi 

eaj 
•Úo. 
li~m. 

toritat~ ~unicirals. 
lt . - Jervei d ' escorxad~r ~~nlcipal. 
13 . - Ll~ita saritària LOrtra la ràbla. 

pot 
pot 

el -
econò 
objec 

no -: 
exclu 
ser--

t.¡' 
t¡IJm . um. 1~ - Taxa de,clavegueran. , . 

1 ':- OcJpacio d~ terrenys d'us publlc, anb mater1als 1 ~erc dc--



ACTA NO 12 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE SETEMBRE 
DE 1985.-

A la vila de Llagostera, el dia quatre de setembre de mil nou - -. 
cents vuitanta-cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es • 
reuneix l'Ajuntament Ple, per celebrar sessi6 ordiniria, en primera. 
convocatòria, sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Josep Puig i Ro 
dÓ, amb l'assistència dels senyors Regidors, Joan Gruart i Comas, An": 
gel Grabulosa 1 Corcoy, Josep Ramírez i Cano, Josep Turon i Boadella, 
Joaquim Comas i Tarrés, Josep Blanch i Vall-llosera, Joan Puigdemunt 
i Coll, Josep Albà i Matamala, Salvador Parés i Vilà, Joan Fabrellas 
i Lloveras i Joan Coll i Bueno. 

Actua com a Secretari el sotasignant Secretari accidental de la 
Corporaci6. 

Essent les vint-i-dues hores del dia de la data, el Sr. Presi--
dent obre la sessió i es passa seguidament a examinar l'ordre del dia 

ler . - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Lle 
gida que fou pel Secretari de la Corporacio es aprovada, en tots els
seus extrems, pels membres presents en aquesta sessió. 

2on.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL PLEC DE CONDICIONS -
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE REGIRA EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIO 
DE L'ARRENDAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTAB~.- Seguidament • 
el Sr. Alcalde exposa que l'Ajuntament Ple, en sessio extraordinària 
celebrada el dia 17 de juliol de 1985, va aprovar inicialment el Plec 
esmentat i, tam com determina l'art. 24.ler. del Reglament de Contrac 
taciÓ de les Corporacions Locals l ' esmentat Plec de Condicions ha es: 
tat exposat al pÚblic per un termini de vuit dies als efectes d ' exa-
men i presentaciÓ de reclamacions per les persones que es puguin con 
siderar interessades en aquest expedient . Aquest termini de presenta
ció de reclamacions ha finit el dia 3 de setembre de 1985 1 s'han pre 
s entat dues reclamacions, una procedent de la Sra. NÚria Jarque Her-: 
nandez, prevista del D.N.I. 38 . 020.863, actuant en nom i representa-
ció de la companyia mercantil anònima Gran Acueducto S . A., amb ofici
nes a Vilanova 1 la Geltrú, Rambla Principal no 59; i la segona re-
clamació prové del Sr . Arturo Serrano Punyed, amb D.N.I. 39 . 611.419 1 
domiciliat al CI Mallorca no 211, 3er., 18 de Barcelona, que les dues 
reclamacions redactades exactament amb les mateixes paraules diuen -· 
textualment: 

" ... Ou e, habiendo analizado el PLEC DE CONDICIONS, impugna el ex 
presado Concurso por considerar que la redacción del PLEC beneficia a : 
las grandes Empresas y vulnera el principio de igualdad ante la Ley -
preconizada por la ConstituciÓn". 

Es basa aquesta reclamació en l'art. 28 del Plec de Condicions, 
9ue diu o parla de les circumstàncies que es tindran en compte, com -
es, la proposició econòmica, l'organització proposada per al servei -
que es contracta, aptitud del concessionari i referències econòmico-
fi nan ceres . 

En aquest moment es produeix una intervenció del Tinent d ' Alcalde 
Sr. Albà manifestant la sorpresa per aquestes reclamacions i més bas! 
des en l'art. 28 del Plec, doncs en aqu~st Plec, en el seu estudi en 
Comissió i posterior Ple, s'han tingut en compte de moltes formes les 
companyies petites i mitjanes. 

L'art. 28 determina, solament 1 les circumstàncies, que es tin--· 
dran en compte, per a l ' adjudicacio del servei, i l'Únic interès que 
mou a aquest Ajuntament és que el contractista adjudicatari pugui re! 
litzar un bon servei, precisament d'un servei que segons el Reglament 
de Sel'5léli:lde les Corporacions Locals co!'respon, com obligatori, a lli 
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Després de una intensa deliberació i confro 
pinions, es posada a votació aquesta proposta que no 
la majoria necesaria per ser aprovada, per lo que q 
aprovar . 

Sé . - Interpel . lacions, precs i preguntes 

Seguidament 
de manifesta que s'~bre el torn d'interpel . lacions , p 
tes. 

Demanada la paraula per el Sr . Albà, aqucs 
una senyal que es posa al mercat per no posar cotxes 
determinat . I el Sr . Alcalde explica que no troba exp 
ca per aquest fet , donç abans es posava, va desaparei 
tornat a apareixer . Peró el Sr . Alcalde asegura que 
ordres de l'Ajuntament o l'Alcaldia per posar aques 

Seguidament el mateix Sr . Alcalde pregunta 
llas sobre la situació dels pou . El Senyor Fabrellas 
s'ha fet un pou a 13 mtes i treu 4 . 000 1/h i un altre 
al costatlxlel pou no 2 que don 16 . 000 1/h . 

I acabat l'ordre del dia i per no haver més 
tractar el Sr . Alcalde, quan son les vint - i - tres hore 
minuts del dia de la data, va axecar la Sessió. Ho ce 

ELS SRS. REGIDORS 

i pregun
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cació llógi 
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testa que 
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Seguidament el Sr. President presenta una proposta al 
Ple que consta de canviar el rellotje, ja que el que tenim no 
funciona gaira be. Per justificar aquesta proposta presenta un 
pressupost presentat per Juan Fabra Vicents de Oirona 1 i aquest 
pressupost puja a una cantitat de 341.875 ptes, més 1 instal.la
ció, el transport i les hores de feina. I per consulta de les 
condicions es fa lecturn del pressupost complert i mostrant la 
conformitat aquest Ple l'aprova , per unanimitat, dels membres 
assistents . 

Seguidament es presenta una proposta presentada per el 
regidor i Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament Sr. Orabulosa, que co
piada literalment diu; 

"Segons fou acordat pel ple d'aquest Ajuntament, en la 
seva Sessió del sis de febrer proposat, referen a obrir un període 
de tres mesos, per aceptar ideies per la posible ordenació i arran 
jament de la Pl. Catalunya, faiB constar que havent-se publicat 
l'edicte en el B.O.P. el 23 de març, aquest termini s'ha complert 
el 23 del present. 

Avuí, un cop transcorregut el temps, em plu informar al 
Ple, de les sugerències que els nostres convilatans han fet arri 
var. 

Hem pogut comprovar que els darrers mesos han estat pro
digs en manifestacions verbals de molta gent, interesada ne el fu
tur de la Plaça, per altra part a l'hora de plasmar les ideies en 
el paper, han estat minses les arrivades a l'Ajuntament. 

En el debat pÚblic,celebrat a l'emisora local, es parla 
llargament del tema, sortiren diferents criteris i punts de vista, 
peró tothom es manifesta en el desig de que la Plaça fos arrenja 
da . 

Arribat aquest punt prego al Ple que aquest procés esde 
vingut fins ara i les inquietuts manifestades, no siguin aturades. 
Demano també contestar agraint la col.laboració als treballs pre
sentats. Després amb tot aquest material que pot servir d'informa
ció als técnics, proposi convocar un concurs de projectes a pro
fesionals . 

Espero del Ple una manifestació en aquest sentit i que
es segueixin els tramits previstos per la llei en casos semblants . " 

Primerament el Sr. Grabulosa manifesta que l'intenció 
de la seva proposta no es la de fer les obres inmediatament, sino 
d'anar preparant la feina previa indispensable per que algun dia , 
proper, es paguin fer les obres. Que ara esta proposant fer aquest 
concursentre profesionals per tenir uns elements de judici prou 
solids a l'hora de decidir l'ideia final. 

Concedit el torn de paraula al Sr. Alb~ , aquest manifes 
ta que, en principi, no est~ d'acord amb l'aprovació d'aquesta pro
posta , donç considera que existeixen una seire de prioritat molt 
mes importants actualment que fer l'arranjament de la Pl . Catalunya . 
A mes a mes considera que lo que s'hauria de fer es que l'Ajunta
ment exposés la seva ideia decoro vol que sigui la Pl. Catalunya el 
dia de demà i després que els técnics traballin sobre aquesta !deia. 

A aquesta argumentació el Sr. Grabulosa considera que 
ell considera molt millor donar el concurs d'ideies als tecnics 
en ~a materia i després que l'Ajuntament introdueixi les seves su
gerencies i criteris , pcr6 que creu que el primer pas es la presen
tació d'ideies per part dels tecnics preparats en aquests temes. 

A l'icteia del Sr. Alb~ s'afegeixen el Sr. Fabrelles, Sr. 
Parés 1 Sr. Puigdemont, emetent la seva opinió la resta de regidors. 

25 li ï:! 
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es trobada correcta per els membres assistents a aques 
les competéncies dele~ades son acceptades i aprovades, 
tat. Aquesta delegacio es fa en virtud dels articles 
la vigent Llei de Bases de Regim Local. 

Seguidament es pase a examinar 
del dia i el Sr. President manifesta que la disposic 
cinquena del Reglament Organic de l'Ajuntament determi 

"En el termini d'un mes els actuals conselle 
poració hauran de presentar la declaració de bens 1 in 
vista a l'art. 13 d'aquest Reglament". 

I en virtut del mateix article 13 del Reglam 
a aquest ple un model de llibre d'interessos per tal d 
la seva estrauctura i conceptes que han de figurar en 

Petes les pertinents observacions i opinions 
components del Ple s'arriva a l'acord unanim de que la 
conceptual del llibre de registre d'interessos ha de s 

Concepte 1 ..... . ... . .. . ....... Nom i cognoms 
Concepte 2 . .. ......... .. ........ Carrec munici 
Concepte 3 .. ..... .......... Professió del 
Concepte 4 .. .. ......... . ...... . . Propietat in 
Concepte 5 .......... . ... . .. NO. D. N.I. 
Concepte 6 ......... . ........ Data de la d 

Per lo que aquesta proposta de la Presidènci 
vada, per unanimitat dels membres assistents a aquesta 

Finalitzat el punt anterior de l'ordre del 
ment el Sr. Alcalde don pas al present punt que es re 
tudi de les propostes dels senyors regidors i de les 
formatives, si es presenten. 

Primerament es posa en consideració del Ple 
presentada per el Sr. Josep Turón i Boadella, que copi 
mewnt diu: Que el Ple municipal acordi arranjar els ca 
sos del Municipi. Fent una valoració inicial i aproxim 
calcular ~e el cost d'aquesta operació podria èsser a 
de les 800.000 ptes". 

Estudiada convenientment aquesta proposta s' 
unanimitat, aprovar aquesta proposta, delegant en el S 
per portar a terme les gestions oportunes . 

Seguidament es presenta una segona proposta 
Josep Blanch i Vall-llosera que copiada literalment di 
temp que ens convé treure totes les coses de Can Ribes 
preparar el local per el Museu d'Arqueologia i portar! 
tzem recent adquirit per l'Ajuntament. Peró segons els 
necesaria arreglar els teulats, acabar els lavabos, en 
una mica, etc. I es proposa al PleLlogar un paleta lo 
posible, per poguer dur a terme aquests treballs, a fi 
fer el mencionat trasllad, i disposar ben aviat a la 
Ribes". 

Discutit ampliarnent aquest tema, es produeix 
vcnció del Sr. Albà exposant que convindria fer lo 
doanada l'envergadura de les obres a fer convindria 
me del técnic municipal 1 buscar pressupostos de les 

Per tot aixó s'aprova la proposta del Sr. 
bé que que faci lo proposat per el Sr. Albà. 

Cor
pre-

t es propo
determinar 

1 mateix. 
per part dels 
composició 
r la segUent; 
del Sr, Regidor. 

1 
r. Regidor 
les 

Proposta 
literal-

s defectuo
es pot 

voltant 

nom del sr. 
"Ja fa 

per poguer 
al maga

ics es 
inar-lo 

aviat 
poguer 
de Can 

~am-



Vist el seu estat d'necuc16, qu• ee el ~-tMf~ 

Preaaa~oet inicial prev.entiu de deepeaea , •••••• ,; •• 
Reaultaa: Ope~aci~na corrents ·~···i~· 

Ope.-•dona A• ,_,.s.~ ... •. 
'rOTAt • • ~· ... .-. "" 

Pr&~tUpo•t ~cial pve~eatiu 41~Dar~•oa •• 
lt.Ultaj~ l~at~~ia en ~ a ll 

el• mabr-e 4e .tt83 ....... , 
Gonçtpna .COIP.HDta -···~., •• , 

'l'O'lAI. ,.,.. • 
.llll&llt:=ri~~~!!!UH•Ifl:!(t·~·~~U·!(titf~~ 

gotat. 'l"arat•PJ.tr )Ant 4e 1 'orclr• del 
terna 4e. l• .POilbJ;eé 41aqac1.,._ que 1 
en la éonatltld.- Com1sal"6 4e Gov-l"n d 8CI11l .. r1< ~;p~~~~~ 
detet',!l11'ia. la L1et de Baaea de lejllll ..,..,",..... f~ 
gen tttAtuelta .ater1a es co~rova que 
ciona ~ Plè en la Qomisatf de Gove~n, 
cies IOlt 4elia1tadea t la maJ9r1a aon 
el $Pi Alcald• aanlt .. ta que 1 Alcaldia 
gar a auna de lH aeves funcions, ja 
tic 11e cares a uu lllllor sesti& de l ·~~~~·~~·~•~....-~~u•JIII 
rrec\e en concol'dlncta a•b la t1losot1a aGIII1ta1a,tl'liL~l~•~c_.,llla, 
la o;va llei de Baaea de Resi• Local. 

Per tant, en vistes de lQ exrsat~ el Sr. 
ta que per el present acte ta delesacl expreaa de 
cornpet6ñcies en la Coll1asi6 de Govern: Punta L, 
Y, a, d, ¡ 1 h, 1 1 J, k, del Reglament Intern de 1 
vat en el aeu moment. 

25411.1:1 Sr. President també man1feeta la seva intenciq -.,<·.-,¡¡, 
alguna delegac16 de lea propies en el Ple com son ele PUftt* 
1, del Reglament Intern de l ' Ajuntament. 

Posada en consideració aquesta proposta de 1 .. 61....,.~1!1!" -~ 
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A la Vila de Llagostera, el dia set d'agost 
cents vuitanta-cinc, a la Sala de . Sessions de la Casa 
es reuneix 1 'Ajuntament Ple, per celebrar Sessió ordi 
la presidència del Sr. Alcalde en JOSEP PUIG i RODO, 
tència dels senyors regidors, Joan Gruats i Comas, An 
i Corcoy, Josep Ramírez i Cano, Josep turón i Boadella 
Comas i Tarrés, Josep Blanch i Vall-llosera, Joan Puig 
Coll, Josep Albà i Matamala, Salvador Parés i Vilà i J 
llas i Lloveras . Excusant la seva assistència devant d 
sident el regidor Sr . Joan Coll i Bueno . 

Actua com a Secretari el sotasignat 
tal de la Corporació . 

Essent les vint - i-dues hores del dia de la 
President obre la Sessió i es passa seguidament a exam 
dre del dia . 

mil nou
e la Vila 
ria sota 

l'assis-
1 Grabulosa 

Joaquim 
emont i 

n Fabre
I Sr . Pre-

acci den-

Llegida 
que fou per el Secretari de la Corporació, es aprovada per unanimi 
tat dels membres presents a aquesta Sessió. 

2on . - Determinació de les festes locals de l'any 1986 

el Sr. President posa de manifest que s'ha rebut a l'A 
escrit provinent del Servei Territorial del Departamen 
de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest esc 
fica a 1 'Ajuntament que les festes oficials per l'any 
les ser;Uents¡ 

1 de gener ... . ................ Cap d'any 
6 de gener ................ . ... Reis 
28 de març .. . .. . ....... . ...... Divendres San 
31 de març . •.• .... . .. . ........ Dilluns de P 
1 de maig ... . ................. Festa del Tr 
24 de Juny ... . ................ Sant Joan 
15 d ' agost ....... . ............ L'Assumpció 
11 de setembre ... . ............ Diada naci 
l de novemvre .... . ............ Tots Sants 
8 de desembre .... . ............ La Inmacula 
25 de desembre ........ . ....... Nadal 
26 de desembre ............ . .. . Sant Esteve 

Vist aquest escrit i el contingut del Decret 17/1 
les f4estes fixes i suplents per a Catalunya, previa 
i deliberació del tema, s'acorda, per unanimitat que 
locals amb caracter de retribuïdes i no recuperables 
Vila seran els dies Dilluns dia 19 de maig i dimarts 
maig . Acordant-se que sigui comunicat al Departament 
en els seus Serveis Territorials 

guidament el Sr. President presenta la liquidació del 
neral del Pressupost de l'any 1984 , liquidació que ha 
da favorablement per la Co~issió d'Hisenda 1 Patrimoni 
Corporació. 

ida ment 
caldia un 

de Treball 
t es noti -
986 seran 

Florida 

2 que fixa 
discusió 
festes 
aquesta 
20 de 

Treball 



Sè.- APROVACIÓ DE LES BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
de la' Urbani tzació "LLAGOSTERA RESIDENCIAt' . - Seguidament el 

Sr . President, a proposta de la Comissio d Obres de l'Ajuntament, 
presenta per el seu estudi i aprovació, si s'escau, el projecte de 
bases d'actuació de la Junta de Compensació de l'Urbanització de 
2'Urbanitzac1Ó Llagostera Residencial, tema que és estudiat en pro
funditat i exhaustivament, acordant, per unanimitat, l'aprovació 
del projecte presentat, ordenant que sigui publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província per donar-li la seva corresponent tramita 
ció. 

I per no haver més asumptes que tractar, el senyor Presi
dent don per finalitzada la present Sessió extraor~inària , quan són 
les vint- i - tres hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. Ho 
certifico . 

ELS REGIDORS 

2 5 ·1 1 7 o 
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ACTA NO IÓ CELEBRADA 
EXTRAORDINÀRIA 

A la Vila de Llagostera, el dia disset de Juli 
nou-cents vuitanta-cinc, a la Sala de Sessiomde la Ca 
la es reuneix 1 'Ajuntament Ple, per celebrar Sessió Ex 
sota la Presidència del Sr. Alcalde en Josep Puig i Ro 
sistència dels Senyors Regidors, Joan Gruart i Comas, 
losa i Corcoy, Josep Ramírez i Cano, Josep Turón i Boa 
quim Comas i Tarrés, Josep Blanch i Vall-llosera, Joan 
i Coll, Josep Albl i Matamala, Salvador Parés i Vil~, J 
llas i Lloveras. Excusant la seva assistència davant de 
dent el Sr. Joan Coll i Bueno. 

menez . 
Actua com a Secretari el sotasignant Esteve A 

Essent les vint-i-dues hores del dia de 
President obre la Sessió i es passa seguidament a 
del dia. 

que 
tat 

Seguidament, i abans de continuar amb l'exa 
del dia, el Sr. Alcalde fa ~s de la paraula per posar 
la seva pròpia condolència, i la de tot el consistori, 
del fill del Sr. Blanch. Fent oferiment de tot el Cons 
sonalment per qualsevol necegñtat de la familia. Agrain 
Blanch aquestes paraules. 

Acabada la discusió del tema el Sr. President 

dc mil 
de la Vi
ordinària 

, amb 1 'as 
gel Grabu'": 
lla, Joa
uigdemont 
an Fabre-
Sr. Presi-

calde i Ji-

, el Sr. 
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de l'ordre 
mani rest -

la mort 
ri i per

el Sr. 

l'aprovació provisional del present projecte
1 

per comp 
va viabilitat 1 possibles deficiències, i aix1, d'aques 
poder revisar-lo en el moment que el Ple de l'AjunLame•uL 
mi convenient . 

Posada a votació la proposta de la presidènci 
zada per n'unanimitat dels membres presents a aquesta S 
vant - se igualment les rectificacions procedimentals que 
recollides directament al projecte presentat. 

3er.- APROVA 
POTABL .- egu 
Com1ssió de Serveis de la Corporació, 
bases per l'adjudicació del concurs del Servei de Submin 
d'aigua potable. Projecte que, previ estudi de la corres 
missió, és revisat per el Ple i és aprovat, per unanimit 
forma presentada, donant ordres de que sigui tramitat en 
adient i publicat en el Butlletí Oficial de la Província 

4rt.- LIQUIDACIÓ D OMPTES DE LA FESTA MAJOR.
Alcalde a us de a paraula per posar de manifest als 
consistori el resultat de les comptes de la Festa Major 
Posa de manifest els diferents ingressos i despeses, que 
produeixen un dèficit estructural. Després d'examinar 1 
partides que composen el resultat global, el consistori 
l'enterat i l'aprovació d'aquesta exposició de resultats 
mi tat. 
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tes, el qual és aprovat, per unanimitat dels membres assistents, des. 
prés d'alguna petita rectificació als llocs a on es celebraran els ~ 
tes, de les quals el Sr. Alcalde, per estar-hi conforme, en prèn no~r. 

llè.- PRECS, INTERPEL . LACIONS I PREGUNTES.- Seguidament el Sr. pro 
President pregunta sobre si algun Regidor te algun tema per preeuntaP 
En aquest punt el Sr. Albà manifesta que vol fer una pregunta sobre. 
w1aqUestiÓ d'ordre, i diu que, ¿per què no consta a l'ordre del dia r~s 
la proposta de la Comissió de Serveis d'aprovar les Bases de contrac~eu 
tació del Servei Municipal d'Aigua del municipi?. ~q 

El Sr. Alcalde manifesta que és degut a un error dels serve 
ministratius i que manifesta la seva intenció que es rectifiqui 
dament el tema i serà inclòs a l'ordre del dia de la pròxiaa sess 

Seguidament el mateix Sr. Albà manifesta que si seria possible 
tècnicament el revisar l'expedient de la Urbanització "Llagostera R 
sidencial" en el tema de subministrament d'energia elèctrica. El 
President contesta que mirarà el tema i donarà una resposta a l'in 
ressat satisfactòria. 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, quan s6n 
vint-i- tres hores i quaranta-cinc minuts del dia de la 
President va aixecar la sessió. Ho certifico. 

L'ALCALDE 

ELS REGIDORS 

254169 
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des-
~ls ac 7è.- ESTUDI DE DETALL DEL CASC ANTIC DE LA VILA.- Seguida 
1 nota er. President posa de manifest que la Comi ss i o ha u 1 t. i mat l'es 

·~ojccte d'estudi de detall del casc antic de la vil~ i que es 
r. - 8 aquest Ple per al seu estudi i aprovació, si s'escau. 
ta~ El Sr. Alcalde manifeota que les Normes Subsidi~ries de Ll 

:e -~determinen la Zona d'Àrea Urbana de Casc Antic que comprèn 1 
la - Js antiga de la poblaci6. En aqu~stes Normes s'establels que 

-aquesta zona s'ha de redactar un Pla Especial per a la protecc 
5ervac1Ó de l'actual casc antic de Llagostera, però en el seu 

ad punt 2, diu que mentre no s'hagi redactat el Pla Especial es 
pi~tuar en el seu àmbit a través d'un Estudi de Detall . 

ió. La Comissió d'Obres i l ' Alcald1a, conscients de que la red 
d'un Pla Especial comporta una complicació i, sobretot, dilació 

le- consegUent paralització de l'activitat constructiva, ha decidit 
Re- mat la redacció d'un Estudi de Detall amb vigència indefinida f 

Sr. sigui substituït adequadament, sense renunciar però, a la redac 
nte- Pla Especial quan es cregui oport~. 

La finalitat d'aquest Estudi de Detall és fixar les alçade 
--- r.es i concretar els colors i acabats, sense modificar cap alinea 

-~sant dc carrer, i mantenint les previsions de les normes vige 
Després de la pertinent deliberació sobre la qUesti6 i 

tura a l'Estudi de Detall pel Secretari de la Corporació, es 
~rrne a les Normes i és aprovat per unanimitat dels membres pre 
~aquesta sessió •• 

erveis 
s'acorda, per unanimitat, donades les necessitats en 

~ mat~ria i les previsions, el refer el pou no 2 i es delega 
~dor Sr. Fabrellas perqu~ faci els estudis pertinents de cares 
possiblitat de fer un nou pou en el moment que l'Ajuntament ho 
o¡¡ortú. 

9è.- DIMISSIÓ DEL SR. NUELL COM A REGIDOR 
aament el Sr. Alcalde man~festa als components del Ple que el S 
~~ell 11 ha presentat, per motius ~ersonals, la seva dimissi6 
g1dor de l'Ajuntament, la qual ha estat acceptada per l'Alcaldi 
Que aquesta era la voluntat del Sr. Nuell. No obstant, el Sr. A 
V?l posar de manifest que és de justícia expressar pÚblicament 
agraiment 1 el general dels companys de Consistori per la since 
dedicació amb que el Sr. Nuell hn portat a terme la seva tasca 
servidor pÚblic mentre ha estat a l'Ajuntament i s'ofereix pe 
ment i institucionalment com a Consistori, perquè consideri 
Casa de la Vila com la seva .. 

Acordant-se l'assabentat, els Srs. Regidors es mostren d'a 
amb aquestes paraules del Sr. Alcalde. 

10~.- ASSUMPTES URGENTS.- Seguidament la Presid~ncia pres 
a assumpte ugent el fixar el preu de repercusi6 a l'Ajuntament 
cursets de natació que es fan a la piscina municipal. I es pr 
Ussumpte urgent perquè en el primer càlcul que es va fer s'ha de 
error en la base de càlcul. Aprovada aquesta urgència per u 
segu1dament el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Gruart 
t~r el tema 1 després de la pertinent discusió i deliberació ent 
Srs. Regidors, s'arriba, per unanimitat, a l'acord de que aquest 
8lgui de 35,- pessetes p~r persona/dia, quedant acceptada la p 

Igualment ¡s aprovada la urgkncla de tractar el tema del p 
U'actes de l'estiu a la vila. El Sr. Alcalde presenta el progra 



óè,- RETRIBUCIÓ DELS SRS. REGIDORS.- Seguidament el Sr, Pra1s~c1 .. 
manifesta que s 1ha procedit a elaborar una proposta en aquest sent 
que és la segUent: 

"Proposta de retribució a la tasca de 1' equip municipal.- <;om 
de tota manera 's ra dit!cil establir unes comparançes massa enc 
entre la dedicació que cal per una o altra delegació, potser 
útil de mantenir les valoracions proporcionals per;punts que 
ren de base en l'anterior tabla retributiva 1 afegiñt-61 un 
COMISSIÓ INFORMATIVA, DE GOVERN O PLE al que s'assisteixi. 
un baremo segons ei qual materlailtzar les primes a ded¿~~~~~.~ 
titució dels sous que en un principi havien estat assignaQ~a 
resultat tora de llei. 

"LES PUNTUACIONS SERIEN COM SEGUEIX: 
- Per 
- Per 

11 

" " " 
" 
" 11 

11 

" 
" 
" 11 

" " 
" 
" " 
" " 
" " 
" 
" 
" 

tasques d'Alcaldia •••••••••••••••••••• 
la delegaci6 de Cultura ••••••••••••••• 

" de Tràfic •••••.•••••••••• 
" 3• Edat-Guarderia ••••••••• 
" Assistència Social •••••••• 
" Parcs i Jardins ••••••••••• 
" Óbres i Urbanisme ••••••••• 
" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" " " " 
" 
" 
" 
" " 

Mercat ••••.•••.••••••••••• 
Escorxador •••••••••••••••• 
Ponts i Ca.ins •••••••••••• 
Escombraries •••••••••••••• 
Hisenda ••••.•••••••••••••• 
Enlluaenat •••••••••••••••• 
Adjunt a Urbanisme •••••••• 
Fes tes . ....•..•.••...•.•.• 
Esports ••••••••••••••••••• 
Medi Ambient 1 Exp •••••••• 
Cementiri •••••••••••.•••.• 
Personal ... .....•...•....•. 
Educació i Escoles, ••••••• 
Sanejament ••....••.••.••.• 
Bombers 1 Atur •••••••••••• 
AlgUes ••••. •••••.••••••••• 
Biblioteca •••••••••••••••• 
Conservació edificis •••• ,. 
Sanitat •••••••.•.••••••••• 

15 punts. 
2,5 punts. 
3,5 " 
2,5 " 
1,5 " 
2 lt 

6 " 1 it 
1 ,. 

0,5 " 
1 " 
1 " 0,5 • 
1 .. 
1 Jt 

3 " 
1 '5 " 
l " 
2 " 
2,5 " 
3,5 11 

1,5 11 

3 " 
1,5 " 
1 " 
2,5 " 

"D'acord amb les possibilitats pressupostàries s'atorsa 
ClO de 1.800,~ ptes. per punt de tal manera que el total per anu•RL 

concepte aerta 113.400,- peaset~a/mes,.i a l~aay suposaria ona 
tat de 1.360.800,- , peasetes. 

"L'altre concepte retributiu seran les assistències a lea 
rents reunions que per a cada nivell quedarien com segueix: 

-Per Presidència de Ple., •••.••••••••••••••• 3.000,- ptes. 
- Per Presidència de Comissi6 de Govern •••••• 3.000,- ptes, 
-Per Presidència de Comissió Informativa •••• 3.000,- ptes. 
-Per assistència a Ple o Comissiona ••••••••• 1.000,- ptes." 
En aquest punt el Sr, Albà demana el torn de paraula, que ée 

cedit pel Sr. President. I ltesmentat Sr. Regidor manifesta que el 
criteri és el de calcular una base igual per a tothom i despr'• 
duir el concepte de l'assistència, però malgrat que sigui aquea 
seva opini6, manifesta que vol ésser totalment respectuós amb la 
posta de la C.Iat. a~alaenda i de la pròpia Presidència i és per 
xò que l'accepta en tots els seus termes. 

Posada a votaci6 la proposta, rep la unanimitat de tots 
bres 2~frHgents a aquesta sessió, 1 per tant és aprovada, 



"siden
1 

tre costat, en un hipotètic i futur eixamplament, l'Ajuntament 
;ntit, grat la incompat~bilitat de l'edificació efectuada, podria ei 

¡egolment el cam1 per qualsevol dels dos costats 1 res no l'ob 
om qu ni l'aprovació d'aquesta escriptura a eixamplar per un determi 
rtade:tat, per simple acord entre les parts, refrendat per l'Ajunt 
ia __ :que no opstant això, no ha adqui~it cap obligació. 
servi "Ates que donada la situacio plantejada i analitzada la 
per· bllitat municipal de la situació creada, arrel de la construc 

iem. tuada per la Sra. ANGELA RIBÓ 1 amb la pretens~ de fer vàlid 
subs. contracte entre particulars que en el seu moment el propi Aju 
e har va creure que podia ésser assumit en no perjudicar la viabili 

arranjament del carni, és per tot això que proposo acordar rati 
el segon acord de la Comissió Municipal Permanent i manifestar 
ven1ència de procedir en cas de qualsevol ampliació a traslla 
en la forma deguda per ocupar els terrenys de referència i ass 
que, en altre cas, tant per l'entitat de les possibles indemni 
cians com per la falta de vinbilitat DE LA GEST IÓ no seria a 
renunciar a la cessió gratuita de terrenys que ofereix la Sra 
que, pe-J demés , en cas de no ocupar tc:ts aquests terrenys en 
no afectada no seria vàlid l'ncte de compravenda entre aques 
colars ja que es perderia la condició i finalitat que el ju~ 
1 no podria per si mateix, significar una pèrdua d'accés al 
tot el llarg de la propietat de la qual s'ha segregat per aqu 
fins lo franja paral.lela a 1 'actual carni . 1' 

I, prèvia discus1Ó del tema, s'acorda, per unanimitat, 
aprovada aquesta proposta de l ' Alcaldia, de forma que aquesta 
sigui oferida a l'Ajuntament perquè pugui ésser acceptada, de 
que en la part que afecta al Consistori deixi d'ésser un nego 
dic entre els particulars. 

calde posa de manifest q 
, s'han portat a terme u 

tions per contractar accidentalment a un nou Secretari, que a 
efecte s'ha tramitat per l'Alcaldia el pertinent expedient de 
bilitats 1 que la persona desiganada és el Sr. Esteve Alcalde 
nez, Secretari del Cos Naiconal de Secretaris d'Administració 
Llicenciat en Dret, que actualment presta els seus serveis a 
cent de Vulpellac, Fonteta i Peratallada (Baix Empordà) . S' 
igualment que l'Alcaldia, prèvia manifestació a l'interessat, 

ora· dat que per la seva feina rebi un emolument de cent-deu mil p 
t -·netes, al mes. El Sr. President manifesta que tots aquests 
nti· són totalment respectuosos amb la Llei d'Incompatibilit.ats, 

del seu art. 9, amb la Llei de Bases de Règim Local i legislac 
fe---•Sidiària al cas . 

con· 

Posada a votació aquesta proposta, s'acorda per unanimita 
ficar el nomenament del Sr. Esteve Alcalde com a Secretari de 
POraci6, ratificar el sou que es proposa al Ple per a la seva 
mitat i ratificar l'expedient de compatibilitat tramitat, in 
ravorablement el mateix . 

5è.- RATI F 

el sel ~~r;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· egu 
que s a contractat a un Arqui t in tro• 

la 
pro-· 

er ai' 

important feina de tècnic municipal. El 
~ent ha recaigut en el Sr. Genís Bayé i Sarrà, 1 es proposa un 
t~ció de quaranta-vuit mil pessetes netes mensuals. Posada a v 
aquesta proposta és acceptada en tots els seus extrems, per un 
tat dels membres presents en la sessió. 

icar -
la con 
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za----
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p• 
al Ple un tema d'in 1 per la qual ceea ... ~ ......... .. 
llegtr una proposta al respecte: 

•aue a tu el cont1n~t de 1' escriptura ...... ~ .. ,.~. J'Ql•~~M: 
9 d'asast de 1983, a través de la qual la Sra. 
quiria de1s Sra. JAUME CLARA 110\1 1 IRENE XIRGU XARGAY, AQl!J.l».l.,~:t.:~riiit 
LLAGOSTERA 1 ISABEL COROMINOLA JUSCAFBBSA, una tranja ~ 
tuada al costat del camí existent i que ea descriu a 1·~~r11~1:u~~·AI 
amb la finalitat de cedir-la a l'Ajuntament en el cas de 
procedia a l'eixample del camí. 

"Que atès que aquesta compra pretenia solventar el 
l'afectació d'una edificació al costat del camí, en d 
da per les Normes Subsidiàries, inicialment aprovadea en 
ment, desviant el camí als efectes d'un tutur eixamplament 
part adquirida actualment per la Sra.ANGELA RIBÓ, autora de l'ad~•• 
ció conatrutda contrària a les determinacions de les Normes. 

"Atès que l'Ajuntament a través de la C.H.P, va acceptar UD 
acord pr¡a el 5 d'octubre de 1?83 i ratificat el 29 d'octubre de 
l'acceptaci6 de la cessi6, pero com sigui que, per un costat, n~ 
estat ocupat el terreny ni ha estat formalment ofert a l'AJYn~••mmwlWR 
per la qual cosa aquest té un dret que es deriva del contracte 
tuat21~U~els particulars, però no ha adquirit el terreny, i per 



85. El Regidor Sr. Parés fa referència a una noticia referent 
-- ~·Associació de Pares dels CoLlegis havien aportat unes cint 
- centsr.idOO a la Biblioteca municipal, contestant-li que aquestes e 
eunei~e video referents a act1vitats fetes en els col.le~is de Lla 
cia ~avien estat adquirides per l'Ajuntament i en sessio de la Com 

rs . R~pal. Permanent s'havia acordat que es remetessin a la Bibliot 
mírez'•nicipal per tal de que la població podés tenir-hi accés. 
lan;h El Regidor Sr. Blanch comenta que el Sr. Lluís Company es 
LlUlssionar i no podrà acudir al mercat com cada setmana, si bé el 
ExcuLat no és preocupant i es buscarà una persona que el pugui su 

oll tuir. 
El Regidor Sr. Nuell diu que si bé es va acordar comunica 

~·encarregat del mercat que no podia fer servir l'uniforme de 
. ~ia Municipal, aquest. encara ho fa. El Sr. Alcalde li contesta 

esl-~pentit de que segons ha manifestat el Sr. Company necessita a 
el dl~ist d'alguna prenda tipus uniforme que faci veure el seu ca 
Llegrepresentat .iu de l ' Ajuntament, i que s'està buscant la possibl 

imita, ' adquirir algun tipus de prenda diferenciada de l'uniforme de 
~ia Municipal que pugui servir per a tal fi . 

El Regictor Sr . Puigdemunt manifesta el seu desig de que s 
te ~~e s'organitzi algun programa d'actes de tipus cultural o fes 
epe~o~uniqui personalment als Regidors perquè en puguin estar as 
se~ats. 

rd arn~ I no havent -hi 
tzaci~uatre hores el Sr. 
ei depcta que és signada 
ui el certifico. 
idor- · L' ALCALDE 
tiu dl 
ió - 1 

bà i . 
r a l i 
isme . 1 

que 

més assumptes de què tractar. essent les v 
Alcalde aixeca la sessió i amb ella la pr 
pels assistents, amb mi, el Secretari! que 

ELS REGIDORS 



L'adjudicatari haurà de constituir la fian~a de 100.000,- ptes. es1 
blerta, complir tota la resta de condicions que estableixen les Ba. 
ses i liquidar a aquest AJUntament, al finalitzar la temporada d'ea 
tiu i dintre dels cinc dies segUents al seu acabament, el 50% sobr 
la recaptació de les entrades. 

El Sr. Alcalde informa al Ple de l'Ajuntament que el Regidor S 
Uuell li ha fet prrsent la seva preocupació en el cas de que s ' aec• 
tés l'oferta presentada pel seu fill, i es podés considerar alguna 
incompatibilitat per part del Sr . Francesc Nuell Moll de cares a P< 
der concòrrer a aquesta subhasta, i el Ple de l ' Ajuntament,previ im 
forme de Secretaria, considera que no existeix cap causa d ' incompal 
bilitat ni d'incapacitat legal perquè el Sr . Prancesc Nuell pugui è 
tar a la mateixa, considerant correcta l ' adjudicació del Servei en 
la forma que han determinat les pliques obertes en aquest Ple . 

gè.- MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D' UN CAMt VEINAL A LA FINCA "ELS Y 
ÑALS A CONSEOUENCIA DE LA CESSIÓ DE LA SRA. RIBO .- Es deixa sobre] 
taula aquest punt de l ' ordre del dia. 

lOè .- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D' UN ARQUI · 
TECTE TÈCNIC MUNICIPAL.- Es deixa sobre la taula aquest punt de 11ij 
dre del dia . 

llè . - APROVACIÓ DEL REGLAMENTORGANICHUNICIPAL .- Es deixa sob
la taula aquest punt de l'ordre del dia. 

12è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DESIGNANT ALS MEM, 
BRES DE LA COMISSIO DE GOVERN. - Per part de l ' ALcaldia es dona comp 
te del Decret de 5 de juny que literalment diu: "Atès el que disp~ 
la Llei 7/1985, de 2 d ' abril, reguladora de les Bases de Règim Loca 
en els seus arts. 20,b; 23 i la Disposició Transitòria Tercera, HB 
RESOLT: ler.- Designar els membres integrants de la Comissió de Go
vern que quedarà composada de la segUent manera : 

- President: Josep Puig i Rodó. 
-Tinents d ' ALcalde: Joan Gruart i Comas, Angel Grabulosa iCo 

coy, Josep Ramírez i Cano i Josep Albà i Matamala. 
2on.- Com a conseqUència de l ' anterior designació de la Comis

sió de Govern, cessar en aquest moment en les seves funcions a l'ac 
tual Comissió Municipal Permanent. 

Manat i signat pel Sr. Alcalde de Llagostera el cinc de juny 
de mil nou-cents vuitanta-cinc, essent les vint - i-una hores." 

El Sr. Alcalde fa constar que si bé amb les modificacions intr 
duïdes per la Llei de Règim Local , la Comissió de Govern com a òrga 
municipal delegat de l'ALcaldia pot ésser nomenat segons el lliure 
arbitri de l'ALcalde. el fet de que durantl'existència de la fins • 
ara Comissió Munjcipal Permanent hagi permès 1 amb les discrepàncies 
lÒgiques, fer una tasca de govern inspirada unica i exclusivament e 
aconseguir el màxim benefici per a la població de Llagostera , troba 
oport~ que els integrants de la nova Comissió de Govern siguin els 
mateixos Regidors que constituien la Comissió Municipal Permanent. 

Els designats per formar la Comissió de Govern accepten el noi 
nament. 

13è . - PRECS INTERPEL . LACIONS I PREGUNTES.- El Regidor Sr. Alb 
s ' interessa pe~-rotocop1es d'un Plec de~ndicions que s'han re 
partit als membres de la Comissió Informativa de Serveis, contestan 
el sotasignant Secretari Accidental que aquest Plec és la 
ció que es va acordar en l'Última sessió de la Comissió •nTn,r~~ 
tradult al català i que s'ha repartit pel seu estudi per part 
Regidors. 

254166 



esta 
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d'es, 
sobre, 

posa 
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HE 
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ofreciendo un 45 I al Ayuntnmiento y un 55 I para mi. 
Antes de empezar si mJ oferta es aceptada presentar6 

que quedara expuesta al pÚulíco de las bebidas y de otros 
que puedan venderse en el bar. 

En la confianza que dado mi conocimiento que en este tra 
que desde hace dos años vengo ejerciendo, les pedra interesa 
ferta, queda pendiente de su contestación y les saluda aten 

S'obre a continuaciÓ el segon sobre, que conté l'oferta 
t~da per Francesc Nuell Moll. vei de Llagostera amb domicili 
rer Comte Guifré no 2, Monitor de l'Escola Esportiva de Llag 
i amb D.N.I. no 77.905.064, que literalment diu així: 

"Oue a partir de la data es troba sense ocupació degut a 
v-acances escolars. 

Oue vlst el decret d'aquest MagnÍfic Ajuntament que vos 
diu, referent al concurs de contratació d'explotaciÓ de les 
lacions de la Piscina Murocipal per l' estiu-1985, i creient-se 
capacitat de portar a terme l'esmentada explotació. 

Per aixb us DEMANO que d'acord amb les condicons exigi 
el concurs se lo conceneixi aquesta explotació. 

En cas afirmatiu em comprometo a: 
1.- Posar-rne en contacte amb els serveis tècnics abans d 

bertura, per tal de comprovar el bon funcionament de les ins 
e ions. 

2 . - La conservació i manteniment de les instal.lacions 
c1nte i Piscina Municipal. 

3 . - La neteja diaria de vestuaris, dutxes, waters, 
piscina i la totalitat del seu recinte. 

4.- Fer control "pll" de 1 • aigua sempre que calgui. 
5.- Tenir cura de regar i tallar la gespa, sempre que 

cessari per la seva conservació. 
6.- Mantenir obert el recinte des de les 10 hores del mat 

e o!/ fins a les 8 del vespre, tots els dies que duri el contracte. 
7.- Efectuar el cobrament de les entrades al recinte apl 

els preus e:: tablerts per 1' Ajuntament per aquest anys. 
8.- Donar compte peribdicament a l'Ajuntament de la recap 

'ac- ció 1 efectuar l'ingrés corresponent. 
9 . - Evitar en tot moment, l'entrada al recinte de la Pisc 

ny _ Municipal de gossos i qualsevol tipus d'animal, encara que va 
acompanyats de l'amo corresponent. 

a 

10.- Tenir a disposició del~ veïns, un llibre dc reclamac 
l suggeriments que presentaré peribdicament a l'Ajuntament. 

11.- Tenir una persona en carnet de socorrista al meu càr 
durant totes les hores que estigui oberta al pÚblic la piscina 

12.- Estar al corrent de lu Seguretat Social aixl com tot 
personal que disposi al meu càrrec . 

13.- Formalitzar una assegurança de responsabllitat civil 
Respecte a l'assumpte financer la meva proposta és de pe 

el 50 % sobre la recaptació de les entrades. 
t. En quant al servei de bar, els preus de les begudes i de 
nom_! el que formi part del mateix seran populars." 

Alb à 
re

tant 

iva. 
ls -

En aquest punt de la sess1Ó el Regidor Sr. Huell, aband 
~al~ de Sess1ons per incorporar-se a la mateixa quan s'acabi 
bat, tal com ~s preveu en l'art. 221.2 del Reglament d'Organi 

Després de l'estudi de les ofertes presentades, i donat 
9u~ l'oferta més avantatjosa presentada en aquest concurs-subh 
e3 la presentada pel Sr. Francesc Nuell Moll, el Ple de l'Ajun 
ment acorda p~r unanimitat dels ~embres presents en el debat i 
tl6, acceptar l'ofert9 d'aquest i per tant adjudicar l'explota 
Ue la piscina municipal i el bar de la mateixa al Sr. Francesc 
Nuell Moll, d'acord amb el que s'estableix en les Bases del 

la 

ne 

on s 

ec -

el -



4rt.- CONTRACTACIÓ DE SECRETARI DE LA CORPORACIÓ.- Seguidament 
el :r. President posa de manifest al c"'OñS'IStor"r els contactes tin-. 
guts amb el Secretarl Sr. Esteve Alcalde i com a conseqüència l'ex. 
pedient de compatibilitat tramitat per l'Alcaldia a l'emparança de 
la Llei 53/1984, sobre regulació del personal al servei de les Adm, s 
nistracions PÚbliques¡ en virtud del qual 1' Ajuntament de Vulpellac 
Fonteta i Perat.allada declara cot"lpatible el seu funcionari esta---
blint un conveni entre Bt"lbdues Corporacions en quant o les condi--· 1 
cians de funcionament 1 horari. Per unanimitat dels membres assis-
tents a aquesta sessió es ratifica l'expedient tramitat per l'Alcal e 
dia, fent-ho seu aquest Consistori. -

5~.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.- El Ple de l'Ajuntament acorda 
per unanimit-at la contrac tac lo directa del peó d'obra Sr. Manuel 
Aguilera CÓrdoba per a la realització de diverses tasques. 

6è.- REVISIÓ DE RE~IUNERACió DEL FUNCIONARI LLU1S COMPANY.- Es 
ratifica per unanimitat del Ple, l'acord que va prendre la Comissió 
Municipal Permanent en sessió del dia 15 de maig de 1985, en el que 
s'informava favorablement la sol.licitud del funcionari Llu!s Com-
pany, en la quul demanava la revisió de la remuneraciÓ per l'activi e 
tat de donar corda al rellotge i a la sirena municipal, deixant-la- s 
fixada en 3.000,- ptes. mensuals, acordant-se per unanimitat fixar t 
en aquesta suma la remuneració de dit funcionari per les tasques re 
ferides. -

7è.- RATIFICACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE CONCESSIO I EXPLO 
TACIÒ DEL BAR I INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL PER~E~ 
85.- El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat ratificar el De-
c¡:;et de l'Alcaldia de 17 de maig d'enguany, pel qual s'exposen al -
pÚblic les normes que han de regir el concurs de contractació d'ex
plotació de les instal.lacions de la piscina municipal, que ha es-
tat exposat al pÚblic per un període de 15 dies en el Tauló d'Edic
tes d'aquest Ajuntament. 

8~.- RESOLUCIO DEL CONCURS DE CONCESSIO I EXPLOTACIO DEL BAR I 
INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A L'ESTIU/1985.- Havent 
finalitzat a les dotze hores del dia d'avui el termini per presen-
tar en sobre tancat les ofertes d'aquest concurs, i havent-se pre-
sentat Únicament dos sobres, es procedeix en aquest moment a la se
va obertura. 

El primer dels sobres és presentat pel Sr. Teodoro Serrano Mu
~oz, veí de Llagostera amb domicili al carrer Sant Josep, s/nO, í
la seva oferta diu, literalment: "Estando interesado en la explota
ci6n de la piscina municipal por los meses desde 15 junio a 30 de -
septiembre 85 y leídas las Bases y obligaciones para optar a las e~ 
plotaclones de servicio del bar de la piscina y cuidar del manteni
miento de las instalaciones y recinto de los servicios, de 11mpieza 
de vestuarios, y adem<Í.s, cuidar y cortar el césped, cobro de entra-
das y comprobación del agua. 

Dtspongo de dos personas mas para ayudarme en los trabajos asi 
como del socorrista Sr. José Antonio Melero Ceballos que estaria a 
mi serv1cio durante los meses que perrnanecera abierta la piscina. 

Yo me encuentro en situación de paro, y hija y mi esposa que -
son las que me ayudaran no trabajan tampoco, por tanto mis serví--
cios al interés de la buena marcha de exta explotación ya la cono-
cen Uds. por los dos años que he venido prestando servicios por su 
cuenta, por tanto creo ya no hay necesidad de decirles que mi inte
rés sera el maxirno para que renunda en benef1cio mutuo. 

Ni oferta es aceptar sus condiciones conforr.~e a precios y de-
mas, presentando en su dia la lista dc los precios de las bebidas y 

~ 5 116 :¡ 
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