
el 
llè.- SOL.LlCITUD DE PR~STEC DEL PÒSIT LOCAL AGRtCOLA.- Vis 

la sol.licitud que presenta en Vicenç Ca~igueral Cid, R.E. no 54 
que, necessitant una compra de bestiar bovi de selecció per a ca 
i no disposant de resursos suficients, demana, que previs els trà 
mits pertinents li sigui concedit un préstec d'aquest Pòsit Local 
de 150.000,- ptes., presentant com a fiador a Joan Pinsach Arché . 

Atenent que és voluntat d'aquest Ajuntament deixar sense e 
tivitat el Pòsit Local, el Ple acorda per unanimitat denegar la 
licitud presentada pel Sr . Vicenç Canigueral Cid, i no atorgar e 
préstec que es demana per considerar que aquesta Corporació no es 
en situació de prendre nous compromisos en matèria del Pòsit Loca 
que hipotequin les futures decisions d'aquest Consistori. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, essent les 
quatre hores,el Sr. President aixeca la sessió i amb ella la pre 
sent acta que és signada pels assistents amb mi, el Secretari, qu 
ho certifico. 

L'ALCALDE EL SECRETARI 

ELS REGIDORS -

ACTA NO 8 DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 5 DE JUNY DE 1985. 

A la vila de Llagostera, el dia cinc de juny de mil nou-cen 
vuitanta-cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reu 
neix l'Ajuntament Ple per celebrar sessió ordinària sota la Presi 
dència del Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, amb l ' assistència de 
tots els Regidors, Srs. Joan Gruart 1 Comas, Angel Grabulosa i C 
coy, Josep Ramírez i Cano, Josep Turon 1 Boadella, Joaquim Comas 
Tarrés, Josep Blanch i Vall-llosera, Joan Coll i Bueno, Joan Pui 
munt i Coll, Josep Albà i Matamala, Lluis Nuell i Creus, Salvador 
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plotació per l'esmentat any i a favor de l ' Ajuntament és dc --
... 5.262,- pessetes: .1:1mport a favor del'Ajuntaroent corresponen 
al fons de reposic1o es de 435.591, - ptes . , que sumen un total 
r~0.853 1 - ptes . renint en compte que les partides a favor de l' 
presa son 1.436 . 454,- ptes. que corresponen a la liquidació fina 
ae compte a 31-12 -92 presentada el 1?- 2- 83 i posterior prpposta 
amb les degudes modificacions presentada el 17 -3 - 83 amb un sald 
final a favor de l ' empresa concessionària per l ' import anterior 
~ent ind;cat que va êsser aprovat per la Comissió Mpal . Perman 
e~ sessio 27 - 4- 83 , i comunicat a l ' empresa amb R. S . nQ 609: ---
677 . 448,- ptes . , per diverses factures d ' avaries provocades en 
xarxa de distribució per l ' empresa J . Saubí amb motiu de la urb 
nització d ' alguns carrers de la població , deute acceptat per a 
ta Corporació 1 ' 11 - 5- 83 ; 4.690, - ptes ., per nota de despeses de 
ser veis d ' Indústria de la Genralitat de data 19 - 1 -83 per la rev 
siÓ del Cens lndustria l d ' aquest Aj untament en quant al Servei 
l ' Aigua Potable; 7 . 021 , - ptes . , per factu r a de 28 - 4 -83 per subm 
nist r ament de material ; 52 . 395, - ptes ., pe r factura de data lO 
B3 , pel trasllat del comptado r de les Escoles Nacionals ; 1. 666 
ptes . per modificació del cont r acte amb FECSA amb motiu de la 
tal . lacló d ' un comptador de doble ta r ifa a la central elevadora 
5.430 ,- ptes . per nota de despeses dels Serveis d ' Indústria de 
Generalitat de data 28-10 -83 per la presentaciÓ davant de la Se 
ció de Mines per la sol.licitud de captació d ' aigües del pou nQ 
rotalitzen les partides a favor de l'empresa la suma de 1 . 985 . 
pessetes. essent 1 . 104.251,- ptes . el saldo favorable a la ma 
i de les quals en data 21 de maig de 1984 es van abonar a 
la quantitat de 477 . 448,- ptes . . a dalt detallades, i que es v 
descomptar al constructor J . SaubÍ, quedant un saldo pendent de 
quidar a favor de GESESA per import de 626 . 803, - pessetes . 

La Corporació acorda per unanimitat aprovar aquest estat 
cooptes de l'any 1983. 

Examinats els comptes que presenta GESESA corresponents a 
xercici de 1984, i dels que resulta que l ' import total del rendi -
c~t de l ' explotació per tal any i a favor de l'Ajuntament és de -
~38.004 ,- ptes . , l ' import a favor de l ' Ajuntament corresponent a 
fo~s de reposició ês de 428.490 ,- ptes . , que sumen un total a -
vor de l ' Ajuntament de 866.494, - ptes . Tenint en compte que les 
partides a favor dc l'empresa són les següents : 626 . 803, - ptes . , -
de saldo pendent el 31 - 12- 83; 41 . 155, - ptes . per factura de 29 -
84 pels treballs de reparaci6 de carrers amb aglomerat asf~ltic; 
&¿ ,3?8 ,- ptes . , per factura de 4- 6- 84 per la reposició de boques -
d' incendi RB - 4~ en els carrers; 2 . 276 ,- ptes ., per factura de 1 
7-84 per subministrament de material (una comporta wmptador per 
la Creu Roja); 95 . 485,- pt.es . , per factu r a de 12- 11- 84 per tre 
balls de reposictó de carrers amb aglomerat asfàltic ; 17 . 973 ,
setes per factura 31- 12-84 per treballs de reposició d ' aglomerat 
~f~ltic de diversos carrers; 23.831 ,- ptes .. per Increment Tari 
!:anejament (l.T.S . ) corresponent a l'exercici 1984. Totalitzen 
les rartides a favor de l'empresa la quantitat de 869.851 , - ptcs 
~l saldo final de l ' exercici és a favor de l'entitat concessionà -
rta GESESA per un import de 1.357,- ptes. 

La Corporacié acorda per ~nanlmitat aprovar aquest estat de -
comptes de l'exercici 19d4. 

Contra aquests acords es pot 1nterposar reclamació e~onòmic 
administrativa davant del Tr1bunal Economic -Adcunistratiu Provin -
t1al en un termini de quinze dies a co~ptar des de la recepció d 
ia notif1cac1Ó d ' aquest acord o recurs de reposició davant del P e 
d~ l'Ajuntament, en el mateix termini . 



unanimitat realitzar una inspecció de les declaracions de ~---~···~·~ 
cions efectuades dintre del terme municipal ela anys de 
per poder valorar exactament si aquelles eren correctes 
xi, establir, amb més exactitud, s part de l'estricte 
les facultats revisores de l'administració tributària 
cia municipal de cobrar amb un o altre sistema, sol. 
SA que posi els rebuts i llistats corresponents a tota 
al servei dins del terme municipal a la disposició dal Dar•'~•• 
d ' aquest Ajuntament, en el termini màxim d ' un mea a ~-~~~•M 
cepció de la comunicació del present acord." 

8è .--e~~~~~~~~~~~~~~~~1rl~~~~~~~~~~~;;~~~~ Viat el r 
que diu literalment: "lO.- Que he rec1b1do n 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sessión 
febrero de 1985, relat1vo a la demolición de una 
vivienda construida en Llagostera . 

"20, - Que, mediante el presente escrito, 
REPOSICION contra el citado acuerdo en base a laa 

A L E G A C I O N E S 
"PRIMERA. - Las obras rueron conatruidaa en al 

quedó demostrada en el juicio de faltas nD 1325/81 
Diatrito no 1 de Gerona, habiendo tranaçurrido 
zo de un afto previato en el articulo 185 de la 
conaecuencia, ha prescrita la preaunta in 
que no es aplicable el plazo de cuatro anos 
creto Ley de 16 de octubre de 1981, según es~.,~ .~~·ç• ~:i%¡~11~~~!1 
transitaria 2•, por haberse terminado las obraa e 
au entrada en vigor. 

"SEGUNDA.- La demolición de las obras c:one """'' ...... ,_. 
da excepcional que económicamente implica una 
aftadido al objeto de la propiedad, 
nal y con posibles repercusiones en el ambit 

"Por otra parte, debe recordarae que, a 
por el Arquitecte Municipal, en la finca "Es :;c;~t~;·;~ 
miten los usos propios de la zona 24 y las ina~•-~•~•~0 
dientes y las ViViendas familiares aisladas y 18 OC:I~p·~~~ ,~~--~~~~ 
de las construcciones sera de 1,5 ~. con una alzada -~Í¡~~~~:: 
con una distancia a los limites de la finca miniaa de 

"En virtud de lo anterior, 
"SUPLICO: Que, habiendo por presentado este escr~o, 

por interpuesto recurso de reposición contra acuerdo del ~~~~~~ 
to Pleno de 6 de febrero de 1985 relativo a la demol1ct6n 
bras realizadas en Can Crispina, y en sus méritoa, anular 
acuerdo dejandolo sin efectes. " 

Vist que el recurs presentat contradiu totalment el 
del Decret de l'Alcladia de 19 de març de 1984 pel qual 
l'execució de les obres, que resultà ferm per no haver re,ço'rr~••~~ 
dins de termini l'interessat, on se suspenia ela actes d'ed 
que executava, i en base a quin Decret i posterior continuec 
l'expedient ha resolt aquest Ajuntament . 

El Ple de l ' Ajuntament acorda per unanimitat denegar el 
de reposició ja que no està en lo possible que unes obres 
definitivament l'any 1981, encara estiguéssin en construcc 
de març de 1984 . 

9
è.- ~~~~fri~~~~r1~~j-~~ii~~~~~~~;~}c:i¿j nats els :e 

1983 de les 
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tura-. ·' d 17 4 85 ' 1 d · . ne~t en sess1o e -- , s entra en 'estudi i ebat de l'as 
encla, te de la construcció d'una xemeneia il. legal, PE'r' no haver so 
erta~ - cat l ' o~ortuna llicència o ordre d'execució, 1dopt.ant per unan 
en .. E tat el Ple de l' Ajuntament el ::;egUent acord: "Vist el Decret d 
e~~~!: ;. •Alcaldia de data 7 de febrer de 1985, notificat a la interes 

t • el dia 8 del mateix mes, en el qual i vistos els ar•ticles 185 

1 _:_ L1e1 del Sòl i 31 del Regla~?er~t de Disciplina Urbanística es v 
1 sJldre: ler. - Donar un term1n1 de dos mesos a la Sra. Catalina 
a r.! :er 1 Barceló, comptats des del dia segUent de rebre la notifi 

d'aquesta Resolució, perquè sol.liciti l'oportuna llicència. 
Transcorregut l ' esmentat termini sense haver-se instat l'expre 

~;o llicència, es donarà compte a l'Ajuntament Ple perquè acordi 1 
erd' ~:olició de les obres a carrec de 1' interessat impedint definit 
6 d 01 cent els usos a que donés lloc ; donant un termini d'un mes ap 

a un~ del dia segUent de rebre la notlficació,per interposar recurs 
"posició previ al contenciós-administratiu . Vist que no s'ha in 

:at dintre del termini concedit cap recurs de reposició en for 
so DE ~i tampoc s ' ha sol . licitat dintre de termini l ' oportuna llicèn 

d' obres . Vistos els articles 184 i 185 de la Llei del Sòl. Vis 
l ' escrit presentat per la Sra. Catalina Soler Barceló amb data 

orno • c' abril de 1985 , R. E. no 420, debatut en la se~sió de la e 
de _!~pal. Permanent de 17 d'a~ril de 1985, no pot esser considerat 
pla- com.un recurs de :eposicio, q~e en tot cas estaria fora de ter 

en r1 es una sol . lic1tud de llicencia d ' obres . El Ple de l ' Ajunta 
' ya acorda per unanimitat, la demolició de la . xemeneia construlda 
De -= la Sra. Catalína Soler Barceló en qualitat de propietària, al 
ión rer Santa Anna no 14, obra de les relacionades en 1 ' apartat 4 

ad a l ' article ler . del Reglament de Disciplina Urbanistica, conced 
la interessada un termini de 15 dies perquè procedeixi a fer 

medi - mclició, impedint definitivament els usos a què don's lloc, a 
va l or l ' advertiment de que transcorregut aquest termini , comptat d 
naci<.' dia segUent del rebut de la noti.ficació d ' aquest acord, es p - r• d ' ofici a l ' execució subsidiària per la Brigada Municipal 

0 - ~bres, sota la direcció de l ' Arquitecte Municipal i a costa de 
gada. 

"Contra aquest acord podrà interposar -se recurs de 
en el termini de quinze dics . " 

7è.- ESCRIT 
ACTUR st escr presenta 

lui'\a S . A. IFECSAI", R. E. no 513, a proposta de 1 
talde, Josep Puig i Rodó, el Ple de l'Ajuntament adopta per u 

mie!. tat, el següent acord: "Atesa la reclamació d ' ingressos indegu 
s o- efectuada per la Companyia FECSA, per haver pagat els imports 

itadC'jresponents a la taxa per participació d'ingressos bruts, d ' aco 
amb l ' Ordenança Municipal i la reducció de l ' import de factu 

t de l ' enllumenat pÚblic, segons difer·ents contractes signats a 
ngu_.tompanyia subministradora d ' energia elèctrica, en que s'aplic 
pe~lJaquesta reducció de facturacions a canvi de l ' exempció de la 

. é de Pals i Palometes . 
el_ Vist el fonament juriuic en que ~s basa la reclamació de 

de 1, malgrat no entrar en la comprovacio de la quantitat concre 
r Clamada i la seva procedència, segons càlcul de deduccions efe 

e~ur. des, qUestió que s'encarreGa al Secretari-Interventor perquè s' 
1 ~s tu i un in forme. 9 Vistes les declaracions d ' ingressos bruts efectuades per 

companyia i la seva repercusió amb l ' ingrés de 1'1,5 %, en el q 
-·es justifica la duplicació del pagament, i atenent l'oferiment 

i - - -FECSA a aquest Ajuntament, perqu~ esculli quin dels dos concep 
' ex-; CJl can:Jiderar com a ine;rés ir.degut , tot i que amb l ' aprovació 

¿'Ordenança quedaven desvirtuats els contractes anteriorment s 
elts, aquest Ajuntament, d'acord amb les facultats atorgades p 
!ecislaci6 tributària i per la prÒpia Ordenanr.n fiscal, acorda 
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i Tarrés, Joaep Blanch 1 Vall-lloaera • Joan Coll 1 Bueno, Joaa 
demunt 1 Coll, Josep Albà i Matamala, Lluia Nuell 1 Creua, Joao 
brellaa i Lloveraa 1 Salvador Parés 1 Vill. 

Actua com a Secretari Accidental el aotas1snant Santia¡o 
i Colom,, 

Eààent lea vint-1-duea hores, el Sr. Alcalde obre la a.-at6 
s'entra en l'eatudi dels temes 1ncloeae en l'ordre del df•• 

lar.- Viat .. lea propoetea pr .. entad .. 
ries per ter-ae càrrec de l'asa1atèoc a.u.~~~~~"~• 
i pei'ê~al paaa1u d'aquesta Còrporac1Q,~-aco-..lllt C•lliJC_t .. ~:J.• 
presucions Ub l ' entitat Prev1d6a Alll•~&~tr•Y9'·• ·'1•~ron.-."••,.ll.ll~ ' 
VIASA.l 1 que a e• U hl comuniqui el .,,.,a ...... .. 
ció del present contract• que un aUbacrtt,a 
recci6 de la M.D.N.P.A.L.; perquè ccntoM~ain la DQIUil•ll:5.1.:L1•u 
seva ~o.penaac16, 

2on.- Aqueat tractamébt només el t1ndr'" a~lla 
personal paaaiu que ja tenen pòliasa 1ndiv1dua1 8Mb -..w ... ~ 
nyia a qrrec d'aq\\est Ajuntament. Per a la rttstf., a"aJ!tllià 
mini d'un ... perquè proaentln oterta de la preatac16 
complemeotaris que éX1se1x la H.U.N.P.A.L., per poder CQD~:~~~ 
L'Aliança ja que en cas de no ter-ho en aquest tera1D1 
plir a aat1aracci6 de l'Ajuntament amb aquesta requ1a1 
riaaaent assumiria el servei una altra coçanyia, amb cdlrlVtN'l 
quest Ajuntament. 
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El Tinent d'Alcalde Sr. Albà proposa fer un estudi del n 
j'interns de la Resid~ncia, moviment d'entradeu i sortides, i 
, 1 rcumstàncies que permetin de fer previsions de futur o aque 
r~formes que calguin, per la qual cosa el Ple de l'Ajuntament 
da demanar a la Direcció de l'Hospital les oportunes estadist 

registres d'interns i par.aments. 
12è. - APROVACIÓ DE TUDI HIDROLÒGI 

A proposta rma es 
el Ple de l ' Ajuntament adopta el següent acord: 

ler .- Aprovar inicialment l'estudi hidrològic de la rie 
tarra red~ctat per l'enginyer Sra. Ma Carme Velasco Cabré. 

2on.- Obrir un tràmit d'informació pÚblica mitjançant an 
e~ el B.O.P . pel termini de qulnze dies i al Tauló d'Edictes 
casa de la Vila, podent ésser examinat per qualsevol persona, 
mular-se les al .l egacions que erogui adients . 

I havent-hi més asumptes de que tractar, essent les 
q.Jatre hores, el Sr . President aixeca la sessió, i amb ella 1 
sent acta, que és signada pels assistents, amb mi, el Secreta 
que ho certifico . 

EL PRESIDEN':' 

ACTA NO 7 DE LA SESSió_ElCTRAORDINÀRIA CELEBR:.:..:Ac:::D.:.:.A-==-=;.=.;..:.--=--'tf'--
~IG DE 1985.-

A la vila de Llagostera, el dia vuit de maig de mil no~-c 
1Uitanta-cinc, a la Sala de Sesdions de la Casa de la Vila es 
~eix l'Ajuntament Ple per celebrar sessió extraordinnria sot~ 
~rtt1d~ncia del Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, amb l'assisten 
de tots els Regidors, Srs. Joan Gruart i Comas, Angel Grabulos 
'èorcoy, Josep Ramírez i Cano, Jo::cp Turon i Boadella, Joaquim 



-) Plaça del Castell, dues senyals d'aparcament reservat a bra 
l'Ajuntament davant del matetx. 

-) Plaça Catalunya, una senyal de STOP a la crullla amb 
Juame I. 

- ) C/ Sant Antoni, una senyal de direcció prohibida. 
-l C/ Sant Josep, una senyal de STOP a la crullla amb 

rer Alberti. 
-) C/ Carrilet (cap al camp de futbol), una senyal de STOP a 

la crullla amb la carretera de Sant Llorenç. 
-l Una senyal de carrer sense sortida a cadascun dels ae~1ea• 

Calderera, Saragossa, de la Pau, Pujada Dipòsit, Passatge Coa 
va. 

III. - ALTRES SENYALITZACIONS.-
&) Regulació mitjançant illes o senyals pintades de 1•• a 

güents crullles: 
- - Carrers Donzelles, Nou 1 Almo¡àvers. 
-- Carrers Costa Brava, Puig del General, Sol. 
-- Passe!¡ Pompeu Fabra, passeig Romeu i Avgda . del Gironès. 
- - Accés a la carretera de Girona a Sant Feliu en el carrer 

Cos ta Brava. 
b) Col.locació de llums de precaució a les entrades de 

en ela dos sentits de circulació: Girona-sant Feliu 1 Sant 
rona. 

e) Ordenació dels aparcaments a la plaça del Carril 1 
Panades al costat de la parada d'autocars. 

loè.-¡~~~~~~~~&TI~~~~~~~~tr;~rrfl TA MAJOR , -
de l ' Ajuntament acorda: 

ler.- Aprovació del progr ama de festes de la vila . 
2on.- Aprovació dels preus dels abonaments que cobreixen 

trada a totes les activitats fetes a l ' envelat, de dissabte a 
marts , ambdós compresos, que són els següents : 

- Per matrimoni, 2.000 , - ptes. 
- Pel primer fill o membre de la familia que s'hi 

750,- ptes. més . 
- Pels demés 

caQ~SCijn . - La Cor1D01rac 
cu1<1araèae1 bar 

11 .- ~CwEN~SrU~~~~~~~ri~~~~~~~~~~r.f~~ 
mov 

nents a l'exercici 1984 de la Fundac1 
pital "Josep Baulida" aprovats per la 
també són aprovats, per unanimitat, pel 
sultat econòmic: 

6 de comptes cc,rra111"m 
lica de la Resiga¡~ç;la••n 
1a Junta del Patronat 

Ple, oferint el següent 

-Existència a 01-01- 1984 •• . •.••••••••• • 4.843.127,- ptes. 
-Ingressos 1984 •••.• • •••.• . •••• . ••••••• 6.644 .062,- ptea. 
-Despeses 1984 ••••••...• •. .•••••.•• • ••• 5.032.939.- ptea. 
-Existències a 31-12- 1984 • . ••.••••••••• 6. 477 . 052,- ptes. 
Per aquest motiu s'aproven els comptes amb un superàvit de' 1 

xercici 1984 de un milió sis-centes deu mil nou-centes vuitan 
cinc pessetes (1.610.985, - ptes.) , 

254161 



t a -. bra • 
1) CI Consellers, du~s pl~ques de direcci6 prohibida . 

~~CI .l CI Donzelles, una plncn de direcci6 prohibida a l'altu 
carrer Almogavers . 

car-. 

' en 
i---

k) CI Ferrer, a les crullles amb CI Dr. Fleming i amb el 
•elg Pompeu Fabra, una placa de STOP a cada~cuna. 

11 CI Fivaller, una placa de STOP (cr~ïlla Pompeu Fabra) . 
~~ CI Dr. Fleming, dues plaques de prohibit aparcar, una 

al 15, 1 una altra del 16 al 31, una a cada cantó de carrer. u 
1al de STOP a la cruïlla amb la plaça Catalunya. 

nl CI Hospital, una placa d~ direcció prohiblda. 
o) CI Jaume I . dues senyals de STOP (crullles amb carres 

rez i Fivaller) . 

p) Plaça Catalunya, una aenyal de STOP, crullla amb 
rez . 

q) CI Major, una senyal de STOP a la cruïlla amb la 
~ercat pels que venen de la pi3ça de la Llibertat. 

r) CI Joan Maragall, una placa de prohiblt girar 
.ta cr~ïlla amb el CI Consellers. 

sl CI Migdia, una senyal de STOP, cruïlla a~b CI Concepci' 
!a cruïlla amb el carrer Consellers una placa de STOP i una de 
bit girar a la dreta. Una placa de prohibit aparcar de 1'1 al 
una altra del 16 al 31. Una placa de prohibit girar a l'esque 
la cruïlla amb CI Bonaire. 

t). - CI MJsic AguilÓ, una senyal de STOP a la 
carretera de Sant Llorenç. 

UI CI ~ou , una senya l de STOP a la cruilla amb el passeig 
Peu Fabra itiña altra amb el passeig Romeu . També una senyal de 
a la crullla amb CI Almogàvers. 

v) CI Almogàvers, a la fa$ana de la pared del carrer Donze 
.ra senyal de direcció obligatoria (direcció carrer Barceloneta 

xl CI 11 de Setembre, un~ senyal d~ STOP ~ la cru!lla del 
rer Joan t-laragall . 

y) CI Olivareta, una placa de prohibit girar a la dreta a 
a I ~rJ!lla amb la Baixada de Caldes . 

n - z) CI Lacustària, una senyal de carrer sense sort1da. 
- 1 CI Baixada de la Conta, una placa de prohibit 

- costat. 

0 ; - ) CI Sant Pere, una placa de direcció prohibida per a carn 
que i llo::an t-la a la in tersesció amb el carrer San ta Anna. Una placa 
re- Prohibit aparcar, ambdos costat::: de carrer . Dues plaqu~s de pre 

.:ia de pas per als que baixen. Una placa de proribit girar a 1' 
ra a la cr~ïlla amb el CI ~ta . Anna pels que van en sentit de p~ 
'na placa de sentit prohibit Girar a la dreta en el mateix lloc 
ulJ que venen en sentit de baixada. 

-1 CI Santiago Rus11'10l, dues p~aq•Jes indicant pref~rència 
L¡s per als que circulen en direccio al carrer Concepcio. 

s 

er 
ada. 
er 

-l CI Barceloneta, una placa de prohibit aparcar a cada cos ,at. 

- ) Passeig Pompeu Fabra, una senyal de CEDIR BL PAS a la e 
amb CI Jaume I . 



- CI Alt de Girona, sentit plaça del Mercat cap a). C/ 1n.r111m .. • 
-CI Hospital, sentit CI 11 de Setembre cap al C&rP8P $~. 
- CI Bonaire, sentit CI Santiago Rusinol cap a la 

urra 
i Íi11;~rlfi~if.Eif-¡r.T~t cru! 

DOI!lZIIllea I a cr.ut'Ua a•b 
una placa de direccio 1 a l'interior. 

•> CI \12!fd Caaademont a la cr.ullla -... 
placa de d~~. 

n) C/ Coata Brava, a l'altura de lli 1;1il'l!el ... il.1 
recc16. 

ii4- SENYALS PRBCEPTIVES.-
a) C/ Albert!, una placa de STOP a la ~t-.1'1!1~• 
b) O/ Alt de Girona, un diac de d1r~~16 Prl~~ 
e) C/ An¡el Guimerà, un disc 

l'altura dei e/ comte Guifré; dos 
crullla amb la plaça Catalunya. 

d) C/ Baixada de Caldea, una 
e) C/ Barcelona, una placa de precaució a la 

pels que provenen del carrer Canalejaa. 
f) C/ Bonaire, una placa de direcci6 prohibida. 
g) C/ Comte Guifré, una placa prohibint girar a 1:•·••4':••·1 

la crullla amb el e/ Angel Guimerà. 
h) C/ Concepció, una placa de STOP a la crutlla a~ .~ •. r-E .. 
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- 700.000,- ptes. procedents de la partida de Retribuci 
plernen tàr•ies. 

Anunciar en el TaulÓ d'Edictes i en el B.O.P. aquesta a 
ciÓ de l'expedient als efectes de presentar reclamacions, en 
cau, durant el termini de quinze dies, essent executiu l'a 
de l'adopció plenària del mateix, assolint el quòrum exigit 
Llei de Règim Local. 

7~.- APROVACIÓ DEFI~ITIVA 
PENSARI MUNICIPAL.- A proposta~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 
Vúbliqucs i Urbanisme, previ examen dels membres del Consist 
Projecte de construcció del Dispensari t-lunicipal, i amb l'Ún 
tenció del Regidor Angel Grabulosa i Corcoy, que manifesta 1 
disconformitat amb la situació del Dispensari en un sector 
gons el seu parer tindria que ésser zona verda, el Ple de l' 
ment adopta el següent acord: Aprovar definitivament el Proj 
construcció del Dispensari Municipal redactat per l'Arquitec 
FalcÓ i Huguet. 

Sè.
l>E L • Ex P Lo·'**tii'if'"ii"êf-~'iñirti;:..;;:iTrfm;-T;m=r:;'i-;~.-¡¿¡¡:--¡~m~~::...;rr~~F-!i~!-
1·AJuntament a proposta de 
cop estudiats els possibles sistemes 
~lunlcipal d'A1gua Potable i entenent 
pi és la contractació en arrendament de serveis, doncs dóna 
bertat d'actuació que no pas el sistema de concessió acorda 
n1~1tat, redactar. previs els oportuns estudis, les Bases pe 
litzar un concurs per a l'arrendament del Servei Municipal d' 
Potable. 

9è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'ORGANITZACIÓ 
DE LA V D...A .- A proposta de la Com1ssio Informat1va -':r':-=-:~'7'::-=~k-7-::..::...;;'-'
el PÍe acorda, per unanimitat: 

ler.- Aprovar inicialment el Pla d'Organització 
dat de la vila que es detalla Més endavant. 

2on.- Obrir tràmit d'informació p~blica, pel termi~i de 
dies 1 mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província i 
Taulo d'Edictes de la Casa de la Vila, podent ésser examinat er -
qualsevol persona, i formular-se les al.legac1ons que cregui erti
nents. 

El Pla d'Organització del tràfic rodat de la vila que ha 
prep>rat conjuntament per la Policia Municipal i el Regidor d 
fic ~r. Joan Gruart, es divideix en dos blocs. El primer bloc 
dedicat als carrers de direcció Ónica i es fa una relació de 
ja existien fins a la data 1 de les noves direccions se 
gon bloc està dedicat a noves senyalitzacions. 

A).- Direccions Úniques.-
!.- ja existents: CI Constància, sentit cr•1Jilla carrers 

C1Ó, Fompeu Fabra i Tomàs Boada cap al carrer Barcelona: CI 
~. sentit CI Camprodon cdp al carrer Angel G~imer~; CI 
sentit cruï!la Angel Guimera cap a cruïlla CI Almogav~rs. 

11.- noves direccions úniques: 
- CI Angel Gui~:~erà, ~entit prolor.gació 

plaça Catalunya. 
-CI Comte Guifré, sentit cruïlla CI Consellers 

Colom. 
-CI Sant Antoni, sentit dP.S de cruilla CI Sant 

Plaça de la Llibertat. 
- CI Process6. sentit plaça de la Llibertat cap a CI del 
-CI Olivareta, sentit CI d~l Fred cap a la plaça d~l M 
- CI Baixada dc Caldes, ser.tit carrer G.irona cap al ca 

varC'to. 



"2on.- Sigui retornada la fiança previ aixecament de l ' acta de 
recepció d~finitiva de les obres, ja que la recepció provisional, -
quin acte no ens consta haver-se efectuat, s ' ha de considerar efec 
tuat des del moment de l ' aprovació de les certificacions d' obres 8ñ 
quant a obra ja realitzada, no podent perjudicar injustament a ter
cers al no haver-se realitzat al seu moment . " 

Atenent al contin~ut del recurs, i previ debat del mateix, a
proposta de la Comissio Informativa d'Obres PÚbliques i Urbanisme ~ 
el Ple Municipal adopta el segUent acord: 

ler.- Tenir per interessat en l ' acord municipal d' incautació • 
de fiança i resolució del contracte amb el contractista Sr. Saubi, 
a l ' entitat Banca March S . A. , que va afiançar al contractista en - · 
l'execució de les obres del car rers del sector del Cementiri i car
rer del Fred. 

2on. - Admetre i estimar el recurs de reposició interposat 
Banca Ma r ch S. A. en temps i forma hàbil, considerant que no té llo~ 
la incautació de la fiança amb motiu del s descomptes ja e f ectuats -
de les certificacions d ' ob r es, i autor itzar la seva devoluci ó prè-
via la publicació del corresponent Edicte al B.O.P . 1 al Taulo d' E
dictes, per al coneixement dels interessats, donant un termini de~ 
quinze dies per fer reclamacions si ho consider en procedent en de-
fensa dels seus drets . 

3er.- Encomanar a l ' Arquitecte Municipa l Director de les obr .. 
l ' aixecament de la recepció definitiva de les mateixes en la part -
executada entenent que la recepció provisional ja ha estat efectUJ• 
da amb l ' ap r ovació de les certificacions d'obres, fa molt més d'un 
any , que preveia el Plec de Condicions , no havent- se aixecat tina a 
la data per causa del propi contractista, passivitat que aquest 
Ajuntament entén no pot perjudicar a tercers . 

Sè .- ADQUISICIÓ MAGATZEM PER AL SERVEI DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
A proposta de la Comissió Informativa d•kisenda I Patrimoni , 1 pre
vi d~bat , el Ple de l ' Ajuntament adopta per unanimitat el segQent -
acord: 

Atenent l ' acord municipal de 22 de novembr e de 1984, apr ovant 
el Plec de Condicions per a l ' adquisició d ' un terreny o local i doni 
per ésser utilitzat per la Brigada Municipal d ' Obres , i a la Única 
oferta presentada per la Sra. Mar¡a Cantal Lloveras d'un local al -
carrer Processó no 15 que la Comissió considera idoni per a aquesta 
finalitat , i valorar d ' acord amb l'informe de l'Arquitecte Tècnic 
Municipal en un miliÓ sis- centes mil pessetes (1.600.000, - ptes . l, 
s ' acorda autoritzar al Sr. Alcalde per formalitzar el corresponent 
contracte de compravenda adquirint l ' immoble de referència per ---
aquest import , corrent les despeses que d' aquesta oper ació se' n de
rivin a car rec de l ' Ajuntament , escripturant i registrant la nova 
propietat a favor de la Corporació. 

6è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRtDIT. - A proposta de laCo
missió Informativa d'Hisenda i Patrimoni, el Ple de l'Ajuntament, 
per unanimitat, acorda aporvar l'expedient per a la creació d' un - 
crèdit extraordinari de 1.600.000, - ptes. per la partida de "Adqui
sició d'un magatzem pel servei de la Brigada Municipal d ' Obres" amb 
la segUent procedència: 

- 121 . 754 , - ptes. procedents del superàvit de la liquidació d 
Pressupost Ordinari del 1984. 

- 42.649, - ptes. procedents del ~uperàvit de la liquidaci6 del 
Pressupost d' Inversions del 1984. 

- 735.597,- ptes. procedents de la partida de Retribucions 
siq~4159 
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~ansitbria 2a de la Llei del SbJ, malgrat êsser procedent l'ap 
·i6 dels pr'eceptes de la nova Llei del SÒl, en ésser inicialmen 
;provats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, 
¡;onsiderar-lo aprovat d'acord a la Llei del Sbl, de 12 de maig 

1
1965 . ' 

A1xo no obstant, al no haver-se executat cap obra, cabria 
Jssibfiitat de la seva desqualificació en el moment de l'aprova 

.. ~1 Planejament municipal, sense atorgar drets d'indemnització. 
Ni tant sols l'aprovació del Projecte d'Urbanització el 25 

arç de 1980, obre nou termini en l'execució del Planejament, j 
b un document necessari per al desenvolupament del Pla Parcial 
QUe és d'aplicació el que estableix l ' article 87.2 de la Llei d 
sòl, en quin cas hem de considerar com a termini d'execució de 
:bres, en no contenir-ho el propi Pla Parcial, el de 15 mesos q 
~va l'article 5 del R.D. 1.374/1977, de 2 de juny. 

En relació al canvi de determinacions en el Planejament, 
•lar que la qualificació d'unes Nor·mes Subsidiàries no és en v 
1e cap espectativa de legal i tat per tenir una documentació apr 
.en aquest cas P.P. i P.U.-, !;lnó en funció d'espectatives urba 
;~es reals, segons assenyala l'article 93 del Re~lament de Plan 
·ent. 

Ja.- El que no es qUestiona aqul. per no ésser competència 
.~pal l'haver efectuat l'aprovaciÓ definitiva de les Normes Sub 
~es la Comissió Provincial d ' Urbanisme, és la improcedència d' 
~•ir una modificació substancial 1 o possiblement substancial, s 
·reví nou termini d'informació publica, el que sens dubte, no 
~ecte d'aquesta reclamació, sinó del recurs d'alçada, avui ja e 
'it en recurs contenciós-adm.inistratiu. Sense més puntualitzaci 
d'alguna manera poden considerar-se ecuànims les interpretacion 
j ' ambdues parts referents a l'entitat responsable, en el cas de 
d'aquesta actuació s ' esdevineués la necessitat d'indemnització 
ticionari. 

4a. - En relació als dos Óltims punts, que no formen part e 
lertrnent de la fonamentació de la denegació de danys 1 perjudic 
.al destacar que ni per concepte de culpa ni pel de negligència 
•r de respondre els Regidors de la Corporació d'un acte que, 
~a~t ni crea perjudici econbmic no és responsabilitat de la 
.ió la seva adopció, no pot implicar responsabilitat personal 
~e:idors, malgrat el possible v1ci de procediment al.ludit en e 
.unt anterior . " 

. ecre 
~~~~~~~~~~~~~~~e~r~e~~p~os.ició, R.E . no 44?, 
Jr. Miquel Moncadas Jovanet, en nom i representació de Banca Mar 
•.A., que d.iu el següent: 

"Oue havent tingut coneixC'merrt de la resolució del contr~ct 
:fectuat per l'Ajuntament de Llagostera amb el Sr. Josep Saub~ 
~rerent a l'execució del projecte d'urbanització del sector del 
rntiri i carrer del Fred el 5 de setembre de 1984 i consideront 
-ntcressat en aquesta resolució de contracte tant per poss~ir 1 
~rtlflcaciosn d'obres com per ésser aquesta Banca la instit~ci 
·~est~ flança, que l'Ajuntament pretén incautar per l'incompl 
·Ontractual del contractistd i no havent interposat recurs cont 
•'acord municipal el Sr. 3aubi. 

"DEMANA 
"Oue sigui considerat interessat en l'expedient i s'accepti 

~Presentat dins dc temps i fomra h~bil el present recurs de rep 
·i~, i rcconsiderar ~·acord municipal amb els motius segUents: 

"ler. - s•acordt no incautar la fiança, ja que és procedent 
és la retenció Ja efectuada de la resta de l'import d'obres a e 

D:etar. 

1 



Excés del doble del minim .. . . . . . .. . . . 57,5 Ptes./m3. i 
Conservació ramal .. .. .. ... ...... . . . .. . .... 42,-- " /trimest~ 

Conservació comptadors 
fins a 13 mm . ... . . ... . .......... . ... 68, --

" de 15 mm. . ..... ..........•...•.• 103, -- " /trimestrt 
" " " 20 mm •••• •••• •• • ••••••••••••• 170, -- " " 

,, 25 rpm. • •••• •• • ••••••••••••••• 2"38, -- " " 
'' 30 mm •••••• •••••••••••••••• •• 337, - - n " " 40 mm ••• • •••••• • ••• • ••••••• •• 674,-- " n 

" 50 mm •••• • • • ••• • •••• •• •• • • • 1 . 011,-- n " " 60 mm ...... . . ... ... ... . .... 1. 483,-- " " 
" 80 mm .... . . . . ... . . ... ... .. . 1 . 568 , - - " " 

La Corporació en queda assabentada de les vigents tarifes de a, 
ministrament d'aigua. 

Es dÓna lectura a l'escrit signat per Marcos Sagrera, Secreta~ 
General de! Reial AutomÒbil Club de Catalunya1 en el que es comunicj 
la recepcio per aquesta entitat de l ' acord pres per l ' Ajuntament r• 
pecte d'un futur Circuit de Catalunya aixi com que s'agraeix per -~ 
aquesta entitat l'interès de la Corporació per l'esmentada obra . L~ 
Corporació en queda assabentada. 

També en queda assabentat el Ple , de la publicació en el B . O . ~ 
no 80 (dimecres, 3 d ' abril de 1985) ,de la "Ley 7/1985 , de 2 de abr~ 
reguladora de las Bases del Régimen Local". 

Jer. - RECURS DE REPOSICIO DEL PROMOTOR DE LA URBANITZACIÓ "HA 
AYMERICH" . - El Secretari dona lectura al recurs de reposic o presem 
tat per Ana Mar ia Crusells Tr unó, R.E . no 410, i a proposta de la CI e 
missió Informativa d ' Obres PÚbliques i Urbanisme, d ' acord amb l ' in~ 
me jur ídic, el Ple de l ' Ajuntament, per unanimitat, adopta el segUÍ 
acord: 

" Denegar el recurs de reposició en base a les segUents consideJ a 
cions: 1 1• .- En quant a la primera de les consideracions respecte a 
interposició del recurs d'al~ada , cal tenir en compte que si bé 
pr ocedent f or mular reclamacio de danys i perjudicis dins del ~c,•·m.~~ 
d'un any del fet que motiva la reclamació, que és l ' aprovació d 
tiva de les Normes sidiàri t de ter a 1 

rtte;QP& ·c:l1:.:~:1:t1~::~:s;:~rr:t~~:~ 
.... el leu caa ' ... , •• l'ti~I.Da!' ':~u1~~~.=~ st-.tüatòrlea, ci':Lall!~b>'"''llcltí.t 
q, .. preYeu 1 
cada , •n quant • 

En qua.n t aLl 
.. 1 intencionada la 
pretac16 de la Llei , per ta~t , de 

2•.- Bn rela~ó a la n~l.lltat de ple Are' 
propi Pla Parcltll, cal adlletre que, eh. ap.11cac1 
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res 

La 

AGfA NO 6 DE 
¡¡RIL DE 1985.

A la vila de Llagostera, el dia disset d'abril de mil nou 
vuitanta-cluc, a la Sala de Sestlions de la Casa de la Vila <;;!' 

~eix l'Ajuntament Ple per celebrar sessió extraordinària sotd 
presidència del Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, amb l'assist 
de tots els Regidors, Srs. Joan Cruart i Comas, Angel Grabu 
·~rcoy 1 Josep Ramírez i Cano, Josep Turon i Boadella, Joaquim 
1 Tarres, Josep Blanch i Vall-llosera, Joan Coll i Bueno, Joan 
Jt~unt i Coll, Josep Albà i Matamala, Salvador Parés i Vilà, L 
.uell i Creus, i Joan Fabrellas i Lloveras. 

Actua com a Secretari Accidental el sotasignant Santiago 
Colomé. 

Essent les vint-i-dueo hores, el Sr. Alcalde obre la sess 
s'entra en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

ler.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA A SES3IÓ ANTER 
llegeix l'nc a sess an or que 
El Regidor Sr. Joan Fabrellas i Lloveras 
tènçia a l'anterior sess1Ó està motivada 
~onvocatòria molt justa de temps. 

2on.- DESPATX OFICIAL.- Es dóna lectura d'un escrit de l' 
tament de Cassa de la Selva referent al Pla quadriennal de 
c1ors escolars, ,considerant la possiblitat d'invertir l'ordre 
•on~trucció entre Girona i Ca~sa de la Selva, demanant al Ple 
~uest Ajuntament l'adopció d'una proposta en el sentit de: " 
al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qu 
tudi! la necessitat i conveni~ncia d'invertir l'ordre de const 
cions de Centres d'Ensenyament secundaris, que preveu el Pla 
~riennal de construccions escolars, entre Girona i Cassà de la 
va" . A ln vegada es fa la suggerència de fer extensiva aquesta 
quietud a les Associacions de Pares, de Velns o d'altres enti 
afEctades. El Ple de l'Ajuntament queda assabentat del conti 
l't'scrit. 

Es dóna lectura a l'escrit signat per en Ramon 3ala i Can 
rvrtaveu del Grup Parlamentari "Catalunya al Senat" informant 
QJe malgrat haver-se fet l'esforç per tal que, a Catalunya, t 
sim la facultat de formar i nomenar els Secretaris, !nterven 
D1positaris del nostres Ajuntaments, degudament reconeguda a 
Llei de Bases de Règim Local, introduint un paràgraf en que a 
gJal que en el País Basc, es pogués comptar amb ur. Institut o 
la d'Administració PÚblica, la qual cosa no ha estat possible 
!'oposició del Grup Soclalista, majoritari al Senat, que no ha 
gut en compte la tradició municipalista a Catalunya ni lo volun 
ma~oritària dels Ajuntaments catalans. El Ple en queda assaben 

Es dÓna lectura a l'ofici de la Direcció General d'Urban 
(Departament de Política Territorial i Obres PÚbliques de la 
:!t3t de Catalunya), R. E. no 4~4, adjuntant una certifi7ació 
tat1va de la inscripció en el Registre d'Entitats Urban1stiqu 
iuboradoreL de l'Entitat de Conservació de la Urba~itznció · 
llEI", en aquest terme municipal. de la qual cosa ('n queda assab 
tut el Ple. 

Es dÓna lectura a la resolució de l'expedient G-~/AS, Tari 
SJbrn1~1stra~ent d'aigua, de la Co~issió de Preus de Catalunya, 
~~ reu~ió del proppass~t ?¿ de ~~rç va autoritzar les segUents ta

el ~ r1fes: 
t.l{nim de consum facturable: l':l m31tr1mestre. 
Tarifes de subministrament 

PiPu al mini~ ....•................. 2~.? ptcs./~3. 
0~1 ~ini~ al 1obl~ del ~{ri~ ....... ~~,e '' 



so,- También ea preciso arreglar el grave problema de la 
de limpieza de otras acequias de escorro, situadas en punt01 
rieres, entre ellas la destruida por "Hormigones de la Selva" 
sanchando en todoa los puntos del camino de Cantall a Can 

--......., ..... P.O por cadll la do, y 
d'eeetaa al .call:&;l1o .• 
aç~lJ1a de 

........ ,. ••• ~iva~ 

- g; 
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1è . - N At1ENT DELS HEMDRE.> DE LA JUNTA DIR 
PAL I NOMENAMENT DEL CONSELLER DE LA PRESI NCIA.- A proposta 
Josep Pu{g i Rodo . Alcalde-President de l'Ajuntament de Lla 
ra, el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat no~enar els 
gUents membres de la Junta del Patronat del Museu Municipal: 

-President: .......... Josep Puig i Rodó. 
- Sots-President: ...•. Josep Blanch i Vall - llosera. 
-Vocals: ............. Josep Albà i Matamala. 

Joan Puigdemunt i Coll. 
Gna. Hermegilda Santa~aría. 
Jaume Moll i Ferrandis . 
Josep Planella i Calvet. 
Emili Soler i Vicens. 
Emili Pons i Serarols . 

Tarnbê s ' acorda, per unanimitat, ratificar el nomenament 
seller de la Presidència del Sr. Esteve Fa i Tolsanas,amb mot 
la seva acurada gest~ó des de fa anys en la 

8è.- CCEPTA IÓ 
LLOPS A CAN BELLUGA. - Havent rebut l'escrit formu unes 
c1es respecte a l'arranjament del camí de Cantallops a Can 
signat per varis propietaris interessats en aquest sector, 
deix a la seva lectura íntegra que diu el segUent : 

"Los abajo firmantes, previstos de los Documentes Naci 
dc ldentidad que se indican, propietarios y vecinos del Carni 

• -- Cantallops a Can Belluga, comparccen ante este Ayuntamiento y 
EXPONEN : Que habiendo sida requerides el pasado 8 de Ene 

los corrientes para que se pronunciaran en relación a sus in 
ses afectades para la cuestlón planteada en el expediente de 
glo del camino de referencia y, en concreto, respecto al acu 
doptado por este Ayuntamiento el 5 de Diciembre pasado, a pr 
del Concejal Delegada de Camines, en interés del buen fín de 
pÚblica y acequias existentes, caben las siguientes considera 

lO. - En relación al punto primera del acuerdo, cabe seña 
que realmente es importante evitar que el agua del campo Ma 
vaya al camino, pero recordemos que hay una ac~quia a lo la 
campo que puede reconstruirse, ya que ha sida destruida y tap 
lu parte inferior de la misma, mientras que se mantiene llena 
plantas que obstaculizan el resto de su recorrido. 

E~ cuanto a su natural abocamiento hacia la acequia exis 
en el campo de abajo , es evidente y lo ha sida siempre, en añ 
teri ores. 

20.- Respecto al segundo punto del acuerdo,,hay una ~art 
ridad importante : la acequia del campo Masgrau solo n~ces~ta 
prolonración de unos diez metros para llegar al crucc de Can 
punto importar.te en cuanto a la recogida de aguas, lo que fac 
ria. en caso de efectuarse la prolongación que se cree to 
r.ecesaria, que se produjera la vertiente casi dir~cta de todas 
ac~a~ procedentes del rnarGen derecho del camino a la Banyaloca 
través de la acequia del campo de abajo, evitando las tortu 
~as d~l resto del camino. 

JO,- En cuanto a! punto JO del acuerdo, s~ cree totalm~n 
Cf'rtado. 

40,- Por lo demés, a lo l~r~o de los campos correspondien 
las rarcclas no 204 y 205 cxistc una acequia de escorro con.la 
ca flnalldad de recoger las aguos porcedentes del cam1no, s~n 
ger, practicamente, las vertiente~ de aguas propias de l~s cnm 
yn que ~stó situada en su partc mas elevada, que se habr¡a dc 
zar qultando o rompler.do discontínuamente el peq.Jeno margen fo 
el lado del cumino . 
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i Tresorer del Patronat, amb independència de la general i s ' hauran 
de publicar els balanços i les liquidacions anuals en el Butlletí -
Oficial de la província. 

21è .- La liquidació dels seus pressupostos i dels comtes amals 
es subjectaran a les normes establertes per a les entitats locals , 
segons el dret vigent. 

22è.- Els beneficis que s ' obtinguin després de satisfer tots -
els pagaments de naturalesa ordinària de la Fundació, els interes -
sos i les amortitzacions del deute que pugui contraure aquella, s'a 
plicaran Íntegrament a constituir un fons de reserva equivalent a1 
cinquanta per cent del patrimoni de la Fundació. 

23è.- El Fons de Reserva s'ingressarà en un compte especial de 
la Fundació i constituirà una disponibilitat per fer front al saldo 
deutor del compte de Pèrdues i Guanys o Despeses Extraordinàries -
que s'originessin per circumstàncies anormals. 

No es podrà disposar del Fons de Reserva, llevat que no propo
si el Patronat de la Fundació , mitjançant acord adoptat per la majo 
ria absoluta legal i aprovat per l ' Ajuntament en un ple , amb idèn -~ 
tic quòrum , i les operacions que es facin amb càrrec al susdit fons 
ex igiran la tramitació administrativa que hi sigui adient. 

Cap í tol VI.- MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ . -
24e. - En disoldre's la Fundació tots els béns revertiran ínte 

grament a la Corporació Municipal de Llagostera, excepte esl mate - 
rials d' aportacions dels Grups i les Privades que retornarien a és 
ser de llurs propietaris inicials. 

Capítol VII . - ADDICIONAL! .-
En reconeixement al gran entusiasme, aportació de materials i 

als importants treballs que durant molts anys venen realitzant al-
guns individus veterans de les diferents activitats se ' ls considera 
r à dintre del Consell del Patronat, representants HONOR1FICS de ca~ 
da gr up en ésser uns dels fundadors que amb el seu coratge han ven 
çut més dificultats per donar l ' exemple a la vila del que ha d ' és 
se r una gran obra humana motiu pel qual, en qualitat de CONSELLERS 
D' HONOR, formaran part del Consell del Patronat, els quals seran -
els següents : 

GEOLOGIA I ARQUEOLOGIA 
Josep Planella Calvet - Francesc Vergés Surinyacs - Narcís Vi

i'lolas Pla. 
HISTÒRIA I ARXIU 

Josep Calvet Amat - Emili Soler Vicens - Josep Vila Soteras . 

Pla . 

EINES I ETNOLOGIA 
Emili Pons Serarols - Josep Blanch Vall-llosera - Josep Vii'lolas 

ADDICIONAL Il . -
El President del Patronat, atenent la problemàtica específica 

del tema, podrà nomenar un Conseller - Delegat del President, que a -
títol de Conseller particular del mateix President ajudarà en les -
tasques pròpies del càrrec i exercirà aquelles facultats que, per -
Delegació, li atribueixi el propi President , sense poder formar --
part del Consell del Patronat, excepte en el cas d ' ésser un propi -
membre d ' aquest. 

ADDICIOIIAL III. -
A cada objecte o recerca dipositada al Museu, s ' atorgarà una -

placa de caracteristiques idèntiques, en tot el possible, feta en -
metall , indicant el nom de l ' autor de l ' obres, del restaurador o -
d'aquella persona que hagi fet la seva recerca. En cas de dubte so
bre l'autenticitat dels indicats autors o restauradors , s'haurà --
d' estar inicialment al que manifesti la pepsona que faci el dipÒsit, 
determinant- se,en el seu cas, la problematica pel procés civil ord_! 
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en tots llurs fulls la r~brica del Sr. President i el seu seg 
No seran v~lids els acords que no constin en els susdits 

bres d'actes, els quals hauran d'~sser foliats. 
11~.- El Patronat haur~ dc donar compte a l'Excm. Ajun 

dels acords que adopti en el temini de tres dies, comptats d 
data de llur creació, doncs, mancar~ sense aquest requisit d 
executiva. La Corporació Municipal acordar~ les facultats de 
del Patronat establertes en l'article 87 del Re,lament de s 
qu~ s'exerciran per tal de garantir l'adequacio a l'o 
Jic dels acords del Patronat . 

El Sr . Batlle de la Corporació Municipal, com a Prestden 
l'Ajuntament, exercirà les funcions dc direcció i d'inspecció 
servei que at~n la Fundació. 

Capital III.- FUNCIONARI: r EMPLEATS.
t o l2e.- El personal 9ue serveixi a la Fundac .ió serà cont 

subjecte a la legislacio laboral. Amb tot, l'Ajuntament es va -
el dret de nomenar funcionaris de la seva pròpia plantilla qu resta 
ran en la situació de personal que legalment sigui aplicable . 

Capítol IV.- RESPONSABILITATS.-
13e.- Els òrgans de govern i de gestió de la Fundació, a 

els funcionaris, en el seu cas, i personal contractat adscrit 
servei, estaran subjectes a responsabilitats civil, administr 
p~nal, segons prescriuen els articles 405 l segOents de la Ll 
Règim Local. 

Capi tol V.- RE:GIM ECOtiÒNIC.-
14e.- La Fundació posseirà un patrimoni especial, 

fins específics de la institució que es contitueix, el 
tegrat per les següents aportacions econòmiques: 

A). - Aprotació de l'Ajuntament de Llagostera. 

com 
seu 

iu i 
de -

als 
in-

B). - Subvencions, auxilis i donacions que s'obtinguin amb desti 
nació als serveis propis de la Fundació. 

C).- Quantitats que es recaptin per la visita del Museu, ur--
sets, conferències i altres conceptes de natura lesa anàloga o em--
blant. 

15è. - La Fundació tindrà un pressupost independent, que sr~ - -
aprovat anualment per la Corporació Municipal, segons les que 
t.i esti~uin aplicades. 

16e.- L'estat d ' ingressos de l'esmentat pressupost es nod 
dels segUents recursos: 

A).- Productes dels serveis que li són propis . 
Bl.- Donatius i auxilis de particulars 1 entitats oficia 
C).- Quantitats expressament consignades en el pressupost 

nari de l'Ajuntament de Llagostera a favor de la Fundació, tre 
no fossin prou suficients els ingressos determinats en els dos 
grafs anteriors. 

17è.- Les eventuals dotacions de la Corporació Municipal 
gostera a favor de la Fundació, s'adaptaran a les normes !ega 
siruin d'aplicació i als acords que prengui el mateix AJunta 

18è.- L'estat dc despeses del Pressupost comprendra les 
tats necessàries per al sosteniment normal dels serveis de la 
ci6, reparacions ordinàries en les obres i instul.lac1ons i 
de tot el personal. • 

Les obres extraordinàries i les despeses d'ampltacio es 
ran obtenir - les de les Entitats Oficials Superiors, amb els b 
eis previstos en l'article 88 dels Serveis de les Corporacions 
cals 1 amb el Fons de Reserva de la Institució. 

19è . - El pressupost de ln Fundació s'adaptar~ o les~ 
gent~ en la mat~ria. 

20è.- La comptabilitat de la Fundació es portarà ri 
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3er.- La Fundació té personalitat juridica per a la realitaac 
dels serveis que li s6n assignats, per tant, frueix de capacitat 
rídica per a poder adquirir béns de qualsevol classe, aixi com 
poder contraure obligacions i ~xercir accions civils ~ ~·-~-.~~~··~· 
les adients facultats, dins l'ambit de la seva competencia a•pa•~•• 
ca. 

Capitol II.- ORGANS DE GOVERN I GBSTI0.-
4rt . - La Fundació és integrada per un Òrgan de govérn qu• .. 

nomina Patronat. 
El Patronat és l'Òrgan col.legiat de la Fundaeió i aàauaeix el 

govern 1 gestió dels serveis amb subjecció al pressupost especial 
l'aplicació del qual 11 serà atribulda per la Corporació Hunic 
Es competència del Patronat el govern 1 l'administració de 1a ~~~a~~ .. 
ció, sense més limitacions que les establertes en les lleia l 
pres en ta Estatuts. 

sè,.. Hi, h•rl un caoaell cle'l ,atrona.t qa• u~ri. -c:Qpti~l~ 
deu me~r8*, dtacór.d al ••sUant detall; 

Pr.eaJJJ~ ol au7or Batlle- de l'A~unt.•nnt o C'fmUÜêao 
delegui,. 

v oaa»; •:L PNm1dtnt 1 408. to.c&la d.el 
rals. Et:liea$debt i doe Vocals d.tl 

dent i dea VO'Oala. del srup. el' etn•• ~~i~~~il ja es tai h~tli pela at.CJ:lonatJt !9;~UIIL\81~ 
tenint lld$811clkoc1a d'Orpnt..tClaC.l:a 
llibertet •• ~-r n•r.ar els seua l"ell)l'~laelftclmt~• 
tronat. 

E 1:),'1;:·*'· 
Tot s a al1411t't.a. ....,,.~,-¡["..,,. 
des qua 
nul tat 
vidus, 
del Par..J".jiJDI~..-~ 
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ció 4 . 2 . - A proposta de la Comissió Informativa de Serveis, v 
ju- els informes sanitaris d ' in3pecció farmac~utica municipal deL 
r a ra i del Departament de Sanitat i Seguretat Social de Promoció 

i Salut de la Genera li tat del Servei Territorial de C irona, Srs . 
i - sauri . Ester Roura i Josep Munoz, que diuen que la canonada d ' 

d'aigua en el dipòsit no pot ésser distribuïdora, i que el di 
totalment insuficient (500 m3. q~an el consum mig diari és d' 

de r.3 . ), l ' Ajuntament Ple adopta, per unanimitat, els segUents ac 

1 ler. - Oue s ' encarregui als tècnics competents de la D1put 
projecte per a la construcció d ' una canonada d'impulsió d ' aigu 
pòsit. 

el 
di 

a - ¿on .- Així mateix, encarregar a la Diputació l ' estudi 1 p 
per a la construcció d ' un dipÒsit de recepció d ' aigua de les m i 
~esures suficients tenint en compte el creixement de la poblac 

5~ .- PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INPORMAT VA DE SERVEI RE 
L' ESTAT DE COMPTES I LIQUlDACI DE G. E. S . E. S . A., ANY 1984 .- A 
ta dc la Comissio Informativa de Serveis , vist l ' estat de com 
la liquidació per a l ' any 1984 presentat per C. E. S . E. S . A. i a 
que les condicions que van determinar que no s ' aprovés l ' estat 
comptes i liquidació per a l ' any 1983 són les mateixes, l ' Ajun 
Ple acorda per unanimitat no aprovar l ' estat de comptes i liqu 
per a l ' a~y 1984 presentat per G. E. S . E .S.A . 

6è .- APROVACIÓ AMENT DE RtGIH I 
PAL . - S ' aprova per una u 
tronat del Museu t-lunicipal de Llagostera que, copiat. 
així: 

"Capítol I .- DENOMINACIÓ, DO~liCILI, OBJECTE I CAPACITAT JU 1DICA. 
ler . - L' Ajuntament de Llagostera ha constituit el Patronat del 

Museu Municipal de Llagostera en r~gim de Fundaci6 P~blica de S r veis, 
amb personalitat jurí dica prÒpia , i amb l ' ajut del que estab l e ! l ' ar 
t1cle 85 i següents del Reglament de Serveis de les Corporaci Lo--= 
cals de 17 de juny de 1955, el qual es regirà per les normes q 
fixen en els seus Estatuts i en el seu Reglament de Règim Inte 

2on .- ~s objecte de la Fundació la creació, desenvolupamen 
~~ntenlment d ' un Museu Global P~blic, amb la denominació de Mus 
~lcipal de Llagostera, a projectar en l'esplanada de l'antiga 1 
del tren, el qual podrà constituir - se a propòsit 1 en normes Òp 
•lentrestant, les peces existents e-s classificaran, reconstruí 
s'exposaran als emficis que l ' Ajuntament té preparats per aqu 
Així , el material arqueològic i geolÒgic es posarà a l:erntici 
rer Alt de Girona núm . ~ - Les eines , objectes i maquinaria ant 
d' etnogr afia a l ' edifici de l ' antiga estaci6 del tren. Els docu 
tlist.Òrics , objectes i arxiu al mateix ernfici actual de l ' Ajunta 

Els materials a dipositar per ésser exposats procediran 9e 
teixa Corporació Municipal, de les recollides que.cada grup te 
de~ de cada activitat, i per les donacions voluctaries particu 
Fntltats, com també pels dipòsits temporals o definitius d'enti o 
Persones privades . 

!ri~ialment¡ l ' Ajuntament cedirà al Patronat els 
te~tats , perquè es evident que poden servir de moment d'expos 
~és tard per dipÒsit i tallers de reconstrucció. Per augmentar 
existències de material de cada grup els associats treballaran 
tàriament en recerques, excavacions, reconstruccions i trad~~c 
1mb l'ajuda tècnica, jurídica i econòmica de la mateixa Furdac 
l'AJuntament i ~ls Organismes Of1c1als. 

El Museu funcionarà sota el règ1m de personul . horari i vlg làn
C1a que acQrdi el Patronat de la Fundaci6. 



Al 

Caldes de Malavella. 
jl.- Com a punt a negociar entre el Recaptador i l'Administrac11 

ofereix la baixa del tipus de premi, a partir del segon any, en cas. 
de que la relació treball-cobraments doni com a resultat que la pri
ra disminueixi degut a les fites assolides (major domiciliació, pa-~ 
drons més depurats, m{nima executiva, ... ) 

A canvi sol.licita: 
1) .-El premi de cobrança o el recàrrec d'apremi que lo corres-. 

pongui (a poder ser de manera puntual!. 
2).- Cobrament de les despeses d~l procediment d ' apremi del con. 

tribuent. 
31.- Recavar l'auxili de l'Autoritat en els casos previstos en. 

el Reglament General de Recaptació i disposicions concordants. 
41.- L'alliberament de la fiança quan cessi de les seves fun---· 

cians d'acord amb el que es preveu en el contracte. 
5).- Al nomenament dels auxiliars que precisi i a poder desenvt 

lupar la seva activitat sense inferències de l'Ajuntament i sempre ~ 
ajustat al Dret. 

Vistes les propostes presentades es dÓna per finalitzat l'acte. 
essent les tretze hores i trenta minuts en el dia i lloc esmentats." 

El Ple de l ' Ajuntament entra en l'estudi i discusió dels dos --· 
Plecs presentats, 1 amb l ' abstenció del Regidor Sr. Ramírez, essent. 
la totalitat dels vots dels altres Regidors favorables, s'acorda ac-
ceptar el Plec de Condicions i adjudicar el Servei de Recaptació Muni 
cipal al Sr. CARLES MATEU i CASELLAS, segons les Bases del Concurs,: 
publicades en el B. O.P. no 20, de 14 de febrer de 1985 . 

4rt. - PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS EN RELACIO 
AL SUBMINISTRE o•A!GUA.-

4 . 1.- A proposta de la Comissió Informativa de Serveis, vistos 
estudiats els segUents punts: 

- De~ut a l ' augment del consum progressiu d'aigua a Llagostera • 
cada any es molt necessària la captació de noves deus. 

- Degut a que les negociacions per a la construcció d ' un pou en 
els terrenys de la Sra. Montserrat Calm es troben estancades, és con· 
venient trobar altres solucions alternatives sense abandonar aquestes 
negociacions. 

- Degut a la disminució del rendiment del pou no 2 112 m3. per · 
hora) possiblement de~ut a una no perfecta construcció. 

L'Ajuntament te un projecte i un sondeig el qual solament es • 
té de visar i que el Sr. Berganti~os assegura que a 20 m. de fondària 
donaria més de 12 m3. per hora a la mota de la riera Gotarra i que s~ 
rien més positius pous de 20 a 25 m. que no pas els d'aigUes profun- · 
des, molt més costoses i més difÍcils d'encertar. I 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat, adopta els següents acords: 
ler. - Mantenir les negociacions amb la Sra. Calm en l ' estat en · 

que es troben ara sense abandonar-les totalment i buscar solucions ~ 
mediates al problema de l'aigua per aquest estiu. 

2on.- En cas de necessitat urgent d'aigua reconstruir el pou no 
2 1 és a dir, arrancar el tub i tornar-lo a perforar augmentant la f~ 
daria a 40-50 m. 

3er.- Visar el projecte existent per construir un pou a la ~ota 
de la riera Gotarra a una fondària d ' uns ~0-25 m. 

Es deixa sobre la taula la proposta de la Comissió Informativa 
de construir ja el pou a la Riera de la Gotarra (proposta en la que· 
es varen abstenir els Regidors Srs. Comas, Blanch i Colli, pendent -· 
d'un millor estudi i de la solució que es doni per a les tuberies de 
conducció d'aigua de Gualta a la Costa Brava. 
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l'adjudicació del Servei dc Recaptació Municipal per 
ta en els seus períodes de voluntaria i executiva per 
de diversos ingressos municipals durant els anys 1985 a 1987 
dÓS inclosos, es compromet a prestar aquest Servei amb estri~ 
Jecc16 a les condicions esmentades pel 

"tres per cent: menys del seixanta per cent. 
"quatre per cent entre el seixanta-~ i el setanta per 
"cinc per cent: entre el setanta-ú i el vuitanta per e 
"sis per cent: entre el vuitanta-ú i el cent per cent. 

cepte de pr~mi de cobra~ça en voluntària i el que corrcspongu 
~re els recarrecs dels 1ngressos cobrats en executiva i, si s' 
:a recomp~nsa especial establerta . 

"Ofereix a més a més, en relació amb la cor.dic.ió 
segUents propostes: 

"li.- En cas que l'Ajuntament bo cregui 
facilitats pels pagaments mar~tenint obert el meu despatx pro 
nal mat{ i tarda, de dimarts a dissabte, ambdós inclosos. 

"¿D,- Perqu~ la cobrança sigui més efectiva, disposo de 
boradors preparats, estant assegurats a la Seguretat Social ." 

S'obre en segon lloc el sobre no 2, presentat en data 7-3 
que resulta ésser d'en Carles Mateu Casellas,Diplomat en Ci~n 
Erupresar1als, amb domicili al carrer Processó no 11, i que e 
claració Jurada i Carta de Pagament per a la fiança provisi 
exigldes per les Bases. 

Presenta la segUent proposició: 
"En Carles Mateu Cas el las, veí de Llagostera, umb domicili 

carrer Processó no 11, assabentat del Plec de Condicions pel q 
s'ha de regir l 'adjudicació del Servei de Recaptació Municipal 
gestió directa en els seus períodes voluntària i executiva per 
cobrament de diversos ingressos municipals durant els anys 19 
1987, ambdós inclosos, es compromet a prestar aquest Servei a 
tricta subjecció a les condic.ions esmentades pel: 

¿ % menys del 60 %. 
3 % entre el 61 i el 70 %. 
5 % " 71 i el 80 ~. 

- 6 % " 81 i el 90 %. 
- 6 ~ " 91 i el 100 %, 

en concepte de premi de cobrança en voluntària i el que corres 
cui sobre els recàrrecs dels ingressos cobrats en executiva, i 
s'escau, la recompensa especial establerta. 

Ofereix a més a més, en relació amb la condició ~a les s 
80ents propostes que resumides, diuen aixi: 

a!.- Cooperar amb l'AJuntam~nt en la depuració de!s Pad 
per el1minar les dades erronies 1 en tot alloque pugu1 donar 
llo¡· desenvolupament a la Hi:¡enda Municipal. 

b). -Inte>ntar portat la domiciliació bancària a quotes su 
riors a les actualment existents. 

e).- Augmentar l'eficàcia de la Recaptació Executiva. 
d).- Una executiva casa per casa, reduint al mini~ les 

cacions a~b acús de rebut per ésser menys efectiu i al matei 
aclarint dubtes informant als contribuents dels seus drets i 
tions en matèria tributària. 

e) .- Concienciar al~ contribuents de les seves obligaci 
efectes de que passin a executiva els ~enys r~buts possibles: 

f).- La seva tituloci6 de ~iplomat en CiEncics E~presar1a 
~'l seu equip t~cnic li permet re~oldre qualsevol problema . 

gl.- Presentar als Bancs 1 raixes la rclaci6 ~e C?ntrib , 
f1 1 efecte de que ells maLeixos retirin els que t1n~ul~ consta 
de que estan domiciliats 1 han d''sser pagats a traves d'ells. 

h).- Tenir l'oficina oberta el temps que fixi el Plec deC 
tions, ampliant l'horari rn cas de ser necessari. 

il.- Fa constar qwe és Pl Frcaptador del terme mu~icipal d 
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¡•esmentada Comissió. 
15 . 2 . - El Tinent d'Alclade Sr . Albà s'interessa per l'ass 

del Sr. Soto i el Sr. Alcalde li comunica 
ta. 

15.3.- El REgidor Sr. Nuell pregunta quina 's la situació d 
¡•arranjament dels carrers de la vila. El Sr. Alcalde, li re 
~~e l'arranjament es faria de mica en mica per motius de pressu 

15.4.- El Sr . Nuell exposa que ha d'habilitar-se en aquest 
~e municipal un Sector Industrial, a l'estil de la prolongació 
F~ig. Insisteix en la importància d'aquest sector, donat l'incr 
ent turístic i la possible entrada d'Espanya a la C.E.E., i ai 

sol.licita que s'iniciï la tramitació dels pertinents tràmits. E 
?le de l'Ajuntament queda assabentat d'aquest prec. 

15.5.- El Sr. Nuell s'interessa per l'estat de les negocia
êiOns per a la compra del magatzem. El Sr. Alcalde li diu que a 
assumpte està pendent de la discusió del preu . 

15.6.- El Regidor Sr. Nuell s'interessa per l'assumpte de 
granja Mas Boada, és a dir, la possible contaminació produïda pe 
les algUes residuals de la granja del Mas Boada. El Sr. Alcalde 
Que el sotasignant llegeixi l'informe em~s per l'Arquitecte T~cn 
dunicipal, del qual en queda assabentada la Corporació. 

15.7.- El Sr. Huell insisteix en el tema de l'Aerbdrom i so 
cita la revocació de l'acord que en el seu dia va prendre laCo 
ració sobre els aprofitaments mitjos d'aquella obra. 

El Ple de l'Ajuntament, igualment preocupat pels perjudicis 
pugués representar l'esmentat acord, creu convenient que s'estud 
.a possible lesivitat d'aquell i la declaració com a tal,mitjan 
els tràmits legals adients. 

15.8.- El Regidor Sr. Nuell s'interessa per l'estat de l'a 
dicació del Servei de Recaptació Municipal. El Sr. Alcalde, en J 
sep Puig i Rodó, li fa saber que està pròxim a finalitzar el ter 
~i per a la presentació de Plecs de Condicions, que serà el dia 
de:s corrents i es donarà obertura dels mateixos el següent dia 
bt:, a les tretze hores. 

I no havent-hi més assumptes de qu~ tractar, essent 
t-q~atre hores, el Sr. President aixeca la sessió, i amb 
•resent acta, que és signada pels assistents, amb mi, el 
~ue ~o certifico. 

EL PRESIDENT 

I ~ h -1- -· .... · . \- ~- -

REGIDORS 

EL SECRETARI 

/; ¡L __ 
-..(''·4ií_ 



malaltia n1 defecte Cisic que l'imposs1b111ti l'exercici del càrr~ 
i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del , 
Servei de l'Administració PÚblica, ni trobar-se inhabilitat per a 
l'exercicl de les funcions pÚbliques. 

2on.- Encarregar a Intervenció 9ue proposi la formulació del 
corresponent expedient de modificacio de credits del Pressupost o~ 
dínari d'enguany per cobrir les corresponents despeses en les sev
partides corresponents. 

11~.- OFERTA P0BLICA DE TREBALL A L'AJUNTAMENT PER A 1985.-A~ 
efectes que preveu la Llei J0/1984, el Ple de l'Ajuntament adopta 
el següent acord unànimement: 

- Determinar com a oferta pÚblica dc treball per a 1985, les 
següents places: - 1 Auxiliar Administratiu. 

- 3 Policies Municipals. 
Una plaça de cadascuna, ja estan en tràmit de provisió en pr~ 

pietat. 

12~.- RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS DE FUNCIONARIS.- Prèvia 
abs~ncia del Sr. Comas, al.legant interes propi i d'acord amb el
que preveu el R.D. 1464/82, de 25 de juny, pel qual es dicten les. 
normes d ' aplicació de la Llei 70/78, de 26 de desembre, de reconeb 
xement de serveis previs en l'Administració PÚblica, en relació a. 
la Llei 30/1984 de Mesures de Reforma de la Funció PÚblica, d'aco~ 
amb les instàncies presentades i els informes emesos per Interven
ció, es reconeix, unànimement, com a serveis prestats pels respec
tius funcionaris, e~segUents: 

-A Llu!s Company i Armengol: 4 anys, 3 mesos i 8 dies. 
- A Dom~nech M'rmol i Mercado: 3 anys. 
- A Núria Comas i Ventura: 2 anys, 2 mesos i 14 dies. 
Després d'aquest punt, es torna a reincorporar a la sessió el 

Sr. Comas. 

13~.- ASSIGNACIÓ DE SOUS PER A 1985.- S'acorda un~nimement i
1 per tant, assolint la majoria absoluta legal que exigeix la Llei -

40/81, augmentar en un 6,5% en cadascun dels seus conceptes les ~ 
tribucions bàsiques i complement~ries dels funcionaris 1 personal 
laboral al servei de l'Ajuntament. Al mateix temps, en atenció a~ 
l'actual situació deficit~ria de medis personals per a la Policia· 
Municipal s'acorda de concedir a tot aquest personal una gratific~ 
ció per serveis extraordinaris d'acord amb l'expedient incoat a -
l'efecte, autoritzant el seu pagament amb càrrec al CapitolI, ar~ 
cle 2, concepte 125 del Pressupost Ordinari. 

14~.- CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN AJUDANT PER A LA BRIGADA MUN 
PAL.- At~s que durant l'exposicio pÚblica de l'Edicte per contrac-· 
tar un peó per a la Brigada Municipal, pel termini de 6 mesos, no-J 
més d'ha presentat la instància de Joan Montiel i Montiel, amb D.N 
I. no 40.258.988, inscrit a l'Oficina de Treball de Palamós, amb~ 
no de demanda 64.969, el Ple, per unanimitat, acorda: 

ler.- Acceptar la instància presentada per Joan Montiel 1 Mo~ 
tíel, considerant que compleix els requisits exigits en la convoca• 
tòria, 

2on.- Autoritzar al Sr. Alcalde per signar el corresponent C~ 
tracte de Treball. 

15~.- PRECS I PREGUNTES.-
15.1.- El Regidor Sr. Fabrellas preg~nta en quir. estat es tro· 

ba la seva proposta sobre pous. 
El Sr. Albà, President de la ComissiÓ Informativa de Serveis· 

li contesta que aquest assumpte es tractarà en la propera reunió dl 
2541~2 
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r1 Accidental a Santiago Soler i Colomé. També s'acorda pel Flc 
l'Ajuntament ratificar l'acord de concess1Ó de Comissió de Ser 
al funcionari Sr. Joaquim Llorens i Clos. 

El Sr. Santia~o Soler i Colomé, present a la sessió acce 
el noffienament i pren possessió en l'acte de la plaça de ~ecre 
e~ s~bstitució del Sr. Joan Tarinas 1 Malet, q~i abandona la s 
.:Ji6. 

~ls 9~.- REVISIÓ I AMPLIACIÓ PLAUTILLA FUNCIONARIS.- L'a~pliac 
•ta del Servei de caracfer obligatori de Policia Municipal com a e 

qO~ncia del creixement de les necessitats que té que atendrea 
·s • A,,unta~ent, posa dc manifest la insuficiència de la plantilla 

supostaria, pel que el Ple de l'Ajuntament adopta, per unaniml 
els segUents acords : 

ro. ler.- Ampliar la plantilla de funcionaris d'aquest Ajunta 
mitjançant la creació de 2 places de Policia Municipal, corresp 
nents al grup d'Administració Especial , subgrup de Policia Muni 

a pal, amb el coeficient 1,7 i Índex de proporcionalitat 3. 
2on .- Extinguir la plaça dc Cap de la Policia Municipal, 

· cant, corresponent al grup d 'Administració Especial, subgrup de 
1- lleies Municipals, amb coeficient 2,3, i Índex de proporcional! 

• 3. 
rd 3er. - Declarar a amortitzar la plaça de Policia Municipal, 

corresponent al grup d ' Administració Especial, subgrup de Polic 
~unicipal, amb el coeficient 1,7, i Índex de proporcionalitat 3 
ocupada actualment en propietat pel funcionari Alfons Pelegrina 
rifa, provinent de la conversió en Policia 1-luro::ipal de la seva 
ça original de sereno, 1 que presta serveis de vigillncia noctu 
en aquest Ajuntament. 

1 4rt.- Oue es oom~niqui aquest acord a l'Administració de 
~ata través del Govern Civil i a l'Òrgan corresponent de la 
nitat Autònoma, en relació amb les competències que aquella h 
assumit, en el termini de trenta dies . 

Sè. - La plantilla de funcionaris modificada haurl d'ir.se 
r~ se en el P.utlleti Ofic:ill de la província com a condició d' efect 

- ~at. 

10~. - CONTRACTACIÓ DE FUNCIONARIS INTERINS . - Estant vacan 
en la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament les segUe~t 
places dotades amb les retribucions econòmiques que s'indiquen: 
DENOMINACIÓ NO RETRIBUCIÓ TITULACIÓ E 
DE A AL 

Policia Mpal . 3 2.196.852, - Certificat d'escol 
tat . 

Auxiliar Adm. 1 760.426 .- Graduat Escolar . 
El Ple de l'Ajuntament adopta, per unanimitat, els acords s -

güen t:>: 
• ler.- Cobrir les esmentades vacants interinamcr.t, de cor.for 

tat amb el que preveu la Resolució de la Direcció General d ' Admi -
n1$traci6 Local de 11-09- 64 , i fer que les persones interessades 
Pucu1n enviar a aquest Ajuntanent les seves sol.licituds, con 
a les secUc~ts normes: 

a .- T~rmini de presentació: deu dies. 
tl.- Ll~c de presentaciÓ: e~ el Pecistre General de !'AJu~t

".:ent. dirlrldes al Sr. Alcalde, o en la forca ir.dlcuda en l'art i -
~le (~ dc ls Llei de Frocedlnent Adrinistratiu. • 

• ~ . - Haura~ d'aco~panyar: "Currlc~luo \1tae", 2rt ird1cat1~ -
d• 1el~ treballs similars pr~~tats, prcfcrentnent a !'Adc1n1str~cio -

Lc~dl, 1 quantc a&tcceder.ts serveixi~ per a c~cret2r els scJs e
rits ~~pa~itat per 1 lloc de treball. 

J .- A~tres dades a aport~r: edat, d~r1c1li a ef~ •r d nr 
fita .. hr •• 1 c.' ... r e ~PSSc:.J-ié ~Jc- ln t1tul.ac1.:. exi 1~· 



diàries de Planejament. 
3er . - Afectar als usos de vials previstos en les NOrmes 

diàries els terrenys de cessió obligatbria i gratulta, que, mit 
çant el present acord, quedaran cedits al municipi conforme els 
arts . 131.1 i 132.2 de la Llei del Sbl i 188 . 3 del Reglament de 
Gestió. 

4rt . - Prorratejar els costos d'urbanització de manera prop 
cional a la superficie dels terrenys dels respectius propietar 
amb els criteris correctors que s'estableixin d'acord amb el pr 
pis afectats . 

5è. - Sol . licitar del Registre de la Propietat que faci con 
tar , mitjançant nota marginal, l ' afecció amb caràcter real de 1 
finques edficables incloses en el sector al compliment de les cà 
re~ues , i pagament de les despeses inherents al sistema de coop 
cio, conforme l'article 100 . 1-c, de la Llei del Sòl i 188.3-b 
seu Reglament de Gestió. 

D'altra part, els Srs . Albà, Nuell i Comas , manifesten la 
va preocupació , que és compartida pel Sr . Alcalde , de que les 1 
cències d ' obres que s ' ato!"guin en aquest sector, i a partir d 'aq 
moment, ho siguin amb les màximes garanties per al compliment de 
totes les obligacions que se'n derivin de les mateixes, de tot 
que resta assabentat el Ple . 

5è . - OBRES COL . LECTOR CARRER CANALEJAS . - A proposta de la C 
missió Informativa d ' Obres Publiques i Urbanisme, el Ple de l ' Aj 
tament , per unanimitat , adopta el següent acord : 

- Procedir a la contractació de les obres del col . lector d 
carrer Canalejas mitjançant el Plec de Condicions aprovat per -
aquest Ajuntament en sessió de 22 de novembre de 1984, que ha qu 
dat ferm després de la seva exposició p~blica, sense que s ' hagin 
produït reclamacions , i demanar a GESESA i al Sr . Josep Brugula 
i Pratsevall l a formació d ' un estudi per a la possible construcc 
simultània del servei d ' aigua potable, que s ' cxposaia als interes
sats per si vol en fer -ho a travês del sistema d ' aportacions volu 
tàries, prorratejant els costos entre ells. 

6è .- OBRES CEMENTIRI/PLA D' OBRES I SERVEIS ANY 1983. - A pro 
posta de la Comissio Informativa d'Obres Publiques i Urbanisme, 
Ple de l ' Ajuntament , per unanimitat, adopta el següent acord : 

- Atenent l ' inter~s d ' aquest Ajuntament per a l ' execució u 
gent de l ' obra d ' ampliació del recinte del Cementiri Municipal i 
atenent 9ue pel seu cost és possible utilitzar el sistema de con 
tractacio directa, amb motiu de la quantia, per· a 1 • execució de 1 
br a núm . 416/83, que figura inclosa en el Pla d'Obres i Serveis 
Catalunya , any 1983, s'acorda sol.licitar a la Delegació Territo 
rial dc Governació autoritzi l ' execuciÓ de les obres de refer~nc 
pel sistema de contractació directa. 

7~ . - CONTRACTACIÓ ASSESSOR JURÍDIC.- El Sr . Alcalde informa 
al Ple que, d ' acord amb el que autoritza l'article 20,2 de la L 
30/84, de 2 d'agost, ha dictat un Decret contractant al Sr. San 
go Soler 1 Colomé, Advocat de l' Iltre. Col. legi de Girona, com a 
sessor Personal de l'Alcaldia , amb una retribució de 105 . 263, 
setes mensuals, d'acord amb l ' informe de la Comissió Informativa 
de Governació . Considerant , malgrat ésser facultat de l'Alcaldia 
el seu nomenament , el Sr . Alcalde proposa al Ple la ratiricació 
del present Decret, i el Ple, per unanimitat, el ratifica. 

8~.- ~OMENAHENT SECRETARI ACCIDENTAL.- Com sigui que s ' ha p 
duït la vacant en aquesta Secretaria al passar en Comissió de 
veís a la Generalitat de Catalunya el Secretari en propietat, v 
qu95 ~9~~a estat possible trobar un Secretari per a la plaça, el 
Ple 'óe·'1•Ajuntament acorda per unanimitat habilitar com o Secre 
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}er.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR. 
Es ¡~egeix l'acta de la sessió anterior que és aprovada 
"it.O t. • 

2on.- DESPATX OFICIAL.- Es dóna lectura a l'escrit adreçat 
pel President del Casal Parroquial Llagosterenc, Sr. Joan Turon 
bassedas en el que es comunica la celebració de la VIII matança 
del porc, el diumense dia 10 do març i es sol.liclta la pres~n 
d'un membre de la Policia ~unicipal per a l'ordre del trafica 
~arret.era de Tossa, a més dels cubells d'escombraries i el ca 
de benvineuda com d'altres vegades. 

L~ Corporació resta assabentada i 
t~t amb la sol.lic1tud. 

Jer . - RI:.CU 
FOMEU . - Vis~~~a~p~r~o~p~o~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3mb l ' informe favorable de l'Interventor, l'Ordenança 1·1unici 
de Contribucions Especials, l'expedient d'aplicació i respon 
instàncies de part1culars referents a les Contribucions Espec 
per construcció del col.lector entre la Travessia Plaça Barcel 
ta i Passeig Romeu, el Ple, unànimement pr~n els següents acor 

ler.- Moóficar la notificació del rebut no 12/84, per er 
en la titularitat dominical, posant-lo a nom de Josefina Coris 
Vlla. 

¿on .- Ratificar-se en l'acord pr~s en el que afecta 
trlbucions Especials del Sr. Joan Turón i Rabassedas, en tots 
seus extrems, però tornantanot.ificar-li l'acord, indicant la 

• je la sessió plenària de la seva adopció. 
3er.- Efectuar una nova reunió amb els interessats signa 

~e la instància que encapçala com a primer firmant. el Sr. Nie 
1olina t Alcalà, ja que en no ésser procedent la constitució d' 

~,..Associació Administrativa de Contribuents 1 no han obtingut, al 
entendre, suficients explicacions en relació a la construcció 
col. lector. 

4rt.- Acceptar la reclamació de Josep Esteve i Busquets i 
xar la indemnització pels perjudicis causats en la seva finca p r 
import de les Contribucions Especials girades contra ell, en-
10.125.- pessetes. 

Sè. -Aprovar el recurs de Josep Jovanet i Rissechl per e 
¡ 1erar 9ue la seva finca en qüestió, no obté benefici de la e 

truccio del col.lector 1 ja que està afectada per les Normes S 
di~r1es per l'obertura d'un vial. 

6~. - Anul . lar el rebut no 61 a nom de Juan 
~ésser una sola parcel.la amb la que es correspon 

nom de José Ramírez Paez. 
7~ . - Canviar· la titularitat del rebut no 168/841 corres 

al carrer Rafael Mas no Gl que s ' havia lliurat a nom de Manuel 
T S6nchez Aguilera, posant-1~ a nom de Josep Martí i Miquel . 

8è. -Denegar el recurs de Lluís Perxachs i Costa$, amb 
d'~gser realment benef1ciat per la construcci6 del col.lector. 

4rt.:-."~~~~~~~~~~~~~~~~~~ri~~~~~1IT~ prop os 
s següents acords: . 

ler. - Declarar 1nnecess~ria la reparcel.lacio en la :J • .A· 
~ET- ~ART!, que delimiten les Nor~es Subisidiàries de PlaneJ 

~ ~er 9ua~t es trdcta de l'execuci6 d'un sector que afecta a una 
Perflcie anteriorment parcel.lada pe:s originals propietaris, a 
l ' ob~rtura de carrers 1 venda de parcel.les, sense alterar, 

¡ ta~t, l'equilibri econòmic en~re'els propietari~. .• 
'on.- Aprovar la localitzaciÓ de terrenys de cess10 obl 

rl~ 1 rratuita a l'Ajuntamc~t. per a vials, aixf com la,local 
4- ~10 d~ !~.resta de parcel.les edficables, d'acord amb 1 act.u~l 

uac1o Viaria del sector i l€s detcrm1nacions de les Norm~s ~u 
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17.2.- El Sr. Huell s'interessa pel canvi de nom del Col . leg1 
Públic í l'efectivitat dels acords emesos en aquest sentit pel Col 
legi i pel propi Ajuntament. ~ 

17.3.- El Sr. Fabrellas s'interessa per la qüestió de la con. 
cessió del servei municipal d ' aigua potable. 

Essent les vint-i-quatre hores i no havent-hi mis assumptes • 
de què tractar, el Sr. President aixeca la sessió i, amb ella la
present acta, que és signada pels assistents, amb mi, el Secretari 
que ho certifico. \ I 

L'ALCALDE EL s~cwETA 
~ ~ 

ELS REGIDORS 

... 

-~-hL~ 
/':.¿///~-.. 

--
ACTA NO ij DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 6 DE MARÇ DE 19~5. 

A la vila de Llagostera, el dia sis de març de mil nou-cents 
vuitanta-cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reu 
neix l ' Ajuntament en Ple per celebrar sessió ordin~ria, sota la~ 
Presidència del Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, amb l ' assistència 
dels Regidors Srs. Joan Cruart 1 Comas, Josep Ramírez i Cano, Jo
sep Turon i Boadella, Joaquim Comas i Torrés, Joan Coll i Bueno, 
Josep Blanch 1 Vall-llosera, Josep Alb~ i Matamala, Lluís Huell i 
Creus. Joan Fabrellas i Lloveras, i Joan Puigdemunt i Coll. 

Excusa la seva assistència puntual el Sr. Angel Crabulosa i 
Corcoy, que s'incorpora durant la sessió. També excusa la seva as 
sistència, per raons de malaltia el Sr . Salvador Parés i Vil~. -

Actua com a Secretari Accidental el sotasignant Joan Tarinas 
i Malet, que autoritza l'acte. 

Essent les vint-i-dues hore~,el Sr. Alcalde obre la sessió i 
s'entra en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

¿5 11 GO 

t 
e 
u 
1 

a 

Pe 
me 



egi 
Col 

on ~ 

s ~ 

a ~ 

ari, 
. 7 

C O N V E N E ¡.¡ 

"l~r.- Oue la Banca Harch, S.A. té coneixement de la Reso 
Jel contracte efectuat per l'Ajuntament i accepten les excepci 
oposades al pagament total de tres milions dues-centes cinc ni 
cent quaranta-cinc pessetes (3.205.145,- ptes.), donant-se per 
talment saldat el deute de l'Ajuntament, renunciant a tota el 
de reclamacions d'interessos, danys i perjudicis que amb motiu 
la demora s'ha~in produït fins ara, repetint, contra el titu 
la certificacio, els deutes, en justícia excepcionats, per l'A 
ment • 

"<'on . - Oue l'Ajuntament de Llagostera abonarà, dins dels 
ta dies segUents al de la signatura del present conveni, la q 
tat de 3 . 205 . 145, - ptcs . , a Banca March S . A., en el seu domidl 

• Girona, carrer Nou no 3 . 
"l estant d ' acord ambdues parts, que es comprometen a aix 

a escriptura pÚblica aquest contracte a petició de qualsevol d 
parts , llegit tot l ' antecedent, afirmen i ratifiquen tot l ' exp 

\ sat , i signen en senyal de conformitat , amb mi , que no ratific , 
lloc i dia de refer~ncia ." 

lSè . - DifiCAC 
TAT D' 

opor una rac 
de l ' Alcaldia en relació a la sol 

l' juntament de Caldes de Malavella al Direc 
~eneral D' Esports 1 al Reial Automòbil Club de Catalunya per a 
ubicació del circuit automobilístic de Catalunya a Caldes de 

• lla . 
En aquest sentit, l'Ajuntament pr~n 

acord: 
- At~s que és imminent una decissió sobre la ubicació del 

cuit AutomobilÍstic de Catalunya . 
- Arès que l ' entitat promotora, el Reial Automòbil Club d 

talunya , ja disposa d ' uns terrenys adequats i amb la pertinent 
lificació urbanística en el terme municipa l de Caldes de Mal 

- Atès el previsible impacte econòmic positiu sobre les e 
Ques gironines 1 els pobles veïns en particular . 

- Atesa la promoció que dels esports de l ' automobilisme i 
ciclisme suposaria aquest equipament esportiu en les comarques 
nines . 

El Ple acorda dirigir - se al Sr . Director General d ' Espor 
la Junta Directiva del Reial Automòb i l Club de Catalunya perq 
guin en compte els factors abans esmentats i considerin la i 
tat d ' ubicar el Circuit AutomobilÍstic de Catalunya a Caldes d 
la vella. 

A més a més s ' acorda traslladar aquest acord a l ' Ajuntam 
de Caldes de Mal~vella, expressant el recolzament total d'aqu 
Ajuntament a l ' acord plenari de 9 de gener d'enguany. 

17~.- PRECS I PREGUNrES.-
17.1.- El Sr . Alba s ' interessa pels problemes del 

COllida d ' escombraries que tingueren llum en una carta 
~~os Sitios" . Al mateix temps considera que cal reclamar un 
~es fix, i una mica més de pulcritud en el servei, ja que en a 
~c~ents ~i ha una extraordinària deixadesa. També es reflexa q 
~assen per tots els carrers i que deixen els c~bell~ molt llun 

Es decideix avisar a l'empresa concessionaria 1 ordenar a 
F~l1cia ~unicipal que controlin les serveis, en ~ot el seu fun 
rent per fer un secuiment correcte de la problematica. 

u rets 
e no 

la -
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de 3 . 205 . 145,- ptes., a Banca March s.A., en el seu domicili de 
rona , carrer Nou no 3, ja que és l'actual tenedora de lea cert 
cacions d'obres indicades. 

"I estant d'acord ambdues parts, que es comprometen a a 
a escriptura pública aquest contracte a peticiQ de qualsevol 
les parts , llegit tot l ' antecedent, afirmen i ratifiquen tot 
pressat, i signen en senyal de conformitat, amb mi, que bO 
co, al lloc i dia de referència, lliurant exemplar tripl 
tant en disposició de cadascuna de les parts un exemplar 1 
a l'arxiu d ' aquest Registre." 

El contracte amb la Banca March, S.A., diu el se~en~: 
"A la Casa de la Vila de Llagostera, a 

nou -cents vuitanta-cinc, 
R E U N I T S 

"D'una part el Sr. Alcalde de l ' Ajuntament, Josep Pui¡ 1 
quines circumstàncies personals obvio , per la rellevàne1a del 
rec . 

"D'altra part, el Sr . .... . .. . amb D.N . I . nD •••••• , ...,,{ 
en representació de Banca March , S , A., segons 4t 
atorgada davant ••••••• , a • •••••• , el •• •••• , que ·~:~~!~;~~~~~~ 
cats , sota la seva exclussiva responsabilitat 1 que 
present amb fotocòpia compulsada 1 bastantejada per •1,, 

"Davant meu, Joaquim Llorens 1 Clos, Secretari de 1 
ment de Llagostera, que autoritzo l'acte 1 el cODtin¡ut 
sent contracte administratiu . 

H A N I F E S T E N 
"1.- Oue Banca March, S.A. és tenedor a de dues eeí'ti 

d ' obres lliurades al Sr. Josep Saubi Costa, titular de l' 
adjudicatària del contracte per a l'execució del prejec 
notzació del sector del Cementiri (carrers Ricard Casade.aati 
nix, Pocafarina i Cementiri) i carrer del Fred, endoa 
tractista a l ' entitat bancària, de quins endossaments 
dre nota l ' Ajuntament de Llagostera el dia 29 de juny 

"2.- Les certificacions, en qUestió, eren les se¡Uent•' 
"a) . - La nD 4 i Última de fora de projecte, de 2.908.otn •• ,u 

pessetes. 
"bl. - La no 1 1 Última de projecte, de 2.230. 344,50 

"Ambdues certificacions d' obres havien estat ap..ovades 
acords del Ple de l'Ajuntament de 15 de juny de 1983. 

"3. - L' endós realitzar s'havia acceptat, en quant a l ' ÓJ. 
de les descrites , amb una retenció de 477.448, - ptes., per 
dre de danys ocasionats , en el servei d'ai¡Ues. 

"4.- De la quantitat total de 5.138.426,06 ptes,, en 
rien a pagar per l'Ajuntament el total de 4.660. 978, - P 
les condicions fixades a l'endós, però, en virtut del conr.PJ•c~ 
amb el Sr. Saubi, de 10 de novembre de 1982 per a la rea~~~•¡••~v 
d'una operació de Tresoreria, corrent també a compte del tl 
de la certificació d ' obres les despeses de 542.333,- ptes., QU 
el cost total de l ' operació, i la quantitat de 913. 500,- ptes. 
responent al cost de les obres no executades, que realitzaria 
truccions Fusté, S.A., després de la resolució del contracte 
acord del Ple de l'Ajuntament de 5 de setembre de 1984, que cor 
a càrrec del Sr . Saubi, quines quantitats oposa al pagament l ' A 
tament de Llagostera . 
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inGressar~.una fiança de 34.800,- ptes., per respondre de la 
ta execuc10 de les obres, corresponent al 4% del preu de con 
~i6. sense quin requisit no es considerarà vàlid per l'Ajunta 
el contracte formuli tzat." 

La pr?~osta ~s aprovada per unanimitat, després de comen 
Joterpelaclo del ~r. Nuell, la necessitat i problemàtica del 
trol del contractista en la seva execució d'obres. 

14~.- CONTRACTE AMB JOSEP SAUB1 COSTA I BAHCA MARCH.- Es 
geixen les segUents p:opostes de formulari contractual, que s' 

• aprovades amb els segUents termes, en que s'autoritzen per la 
posterior signatura de l'Alcaldia,en nom d'aquest Ajuntament. 

El contracte amb el Sr. Saub~ Costa diu el segUent: 

rrec 
eta 
t -: 

, a 

eva 

"A la Casa de la Vila de Llagostera, a ...... de febrer de mil 
nou-cents vuitanta-cinc, 

R E U N I T S 
"D'una part,el Sr. Alcalde de l'Ajuntament, JOsep Puig i R 

quines circumstoncies personals obvio, per la rellevancia del 
rec. 

"D'altra part, el Sr. Josep Saubi i Costa, amb D.N.I. no .. 
vei de Vilablareix, contractista d'obres. 

"Davant meu, Joaquim Llorens i Clos, Secretari 
de Llagostera, que autoritzo l'acte i el contingut 
tracte administratiu. 

H A N I F E S T E N 
"1.- El Sr. Josep Saubi i Costa, titular de l'empresa adju 

tària del contracte per a l'execució del projecte d'urbanitzac 
del sector del Cementiri (Carrers Ricard Casademont, Ganix, P 
rir.a i Cementiri) i carrer del Fred, ha estat objecte de la 
sió del contracte d'execució de les obres esmentades, per a 
nicipal de 5 de setembre de 1984. En l'actualitat té dues cer 
clons d'obres pendents de cobrament, ambdues endossades a Banc 
Narcn, S.A., que són les segUents: 

~al.- La no 4 i Óltima de fona de projecte, de 2.908.081,5 
setes. 

"bl.- La no 1 i Óltima de projecte, de 2.230.344,50 pesset 
"Amdues certificacions d'obres havien estat aprovades per 

t 

del Ple de l'AJuntament de 1~ de juny de 1983. 
"2.- L'endos realitzar s'havia acceptat, en quant a l'~lti de 

les descrites, amb una retenció de 477.448,- ptes. , per respon 
de danys ocasionats, en el servei d'aigües. 

"3.- De la quantitat total de 5.138.426,06 pessetes, en qu 
darien a pagar per l'Ajuntament el total de 4.660.978,- pesse 
segons les condicions fixades a l'endós, però en virtut del 
tracte amb el Sr. Saubí de 10 de novembre de 1982 per a la r 
zació d'una operació d~ Tresoreria, corrent també a compte de 
tular de la certificació d'obres les despeses de 542.333,- pte 
que és el cost total de l'operació, i la quantitat de 913.500, 
setes corresponent al cost de les obres no executades 1 que rea 
ria Construccions Fusté, S.A., després de la resolucio del con 
te Per acord del Ple de l'Ajuntament de 5 de setembre de 1984, 
c?rren a càrrec del Sr. SaubÍ, quines quantitats oposa al paga 
1 Ajunta~ent de Llagontera. 

C O N V E N E N 
"ler.- Ouc el sr. Josep Saubí i Costa té coneixement de la re

SOl~ció del contracte efectuat per l'Ajuntament 1 accepten les x-
cepcior.s oposades al pagament total de tres milions dues-centes 
Cinc mil cent quaranta-cinc pessetes (3.205.145,- pte~.) • donan 
~er totalment saldat el deute de l'Ajuntament, renunc1ant a 
~lasse de reclamacions d'interessos, danys i perjudicis que a 
lu de la demora s'hagin produït fins ara. 

"2o~.- Oue l'Aluntament de Llagostera abonar~. dins t • 
a dies segUents ol de signatura del present conveni. la 
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attbêü. •J••o~•··~ 
per Jó8. 
A.3qatl.-nt, t 
b~ent de le• o~~•• lnd Qarrare 
i d•l carrer dei Pred1 e • a~orda autqr!taar 
tu~a d*Un contracte per a 1 1 ex•cuc~6 4e tea 
cord amb l ' informe lliurat per l' At-q~al1;e~te MUrtJ:1~1~~a1 
tor le lea obrea 1 autor del projecte, sr. 
ra, de 12 de desembre de 1984, pel preu total 
I.T.B. exclòs, corrent el seu finançament a càtrec d'·~•q~~·~;~~ 
ment, a•b l'i•port de les retencions etectuades 1 
$ 1 acord1 l'aprovaci6 del Saldo i quitan~a a~ ell 
Coata i Banca March, a què queda condicionada la 
quaat contracte, efectuant-se el seu abon .. ent 
dels dos mesos ae¡Qents a l'aprovacih de lea corr~ea.,cm~en~~ 
caciona d'obres que seran lliurades per aqueat na.enJt u~.r~~w• 
lea obres 1 aprovades, en el seu cas, per la CU.1aa16 Hua~~~~~· 
Permanent, 

"Abans de la in1c1ac16 de lea obres, l'empresa 
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··rban!stlca i que l'article 184.3 de la Llei del Sòl 1 el 29.4 
Reglament de Dis~iplina Urbanlstica, disposa que l'AJuntament 
darà la deroolicio de les obres a costa de l ' interessat i proce 
3 1cpedir definitivament els usos a que donés lloc. 

CONSIDERANT: Oue concedida audi~ncia a l'interessat a l'e 
de l'article 9~ de la Llei de Procediment Administratiu i que 
seves al.legac1osn del 18 de setembre no desvirtuen els fets p 
vats, ja que d'acord amb l'informe de 4 de febrer de 1985 em~s 
l'Arquitecte Municipal i tos els altres documents i anteceden 
del cas 1 l'article 102 de la Llei de Procediment Administrat! 
Ple es proposa l'adopció dels següents acords: 

ler.- Demolir les obres realitzades per José 
can Crispins, consistents en la construcció d'una nau adossada 
una vivenda construïda en base a una llic~ncia per cobert agrí 
independentment de les altres mesures condicionadores que cor 
ponguin . 

2on.- Atorgar un termini de dos mesos a l'obligat per a q 
procedeixi a l'enderroc, comptats des del dia següents al del 
but de la notificació d'aquest acord. Transcorregut aquest ter 
es procedirà a l ' execució subsidiària per la Brigada Municipal 
bres, sota la direcció de l'Arquitecte Municipal i a costa de 
bligat . 

El Sr. Albà manifesta el seu acord sempre i 
la part il.legal de la construcció. El Secretari llegeix tant 
seva dilig~ncia respecte a la no presentació de sol.licitud 
com l'informe de l'Arquitecte Municipal que diu el següent: 

"El t~cnic que subscriu ha realitzat visita d'inspecció 
ratge Estanyol i Gutillà per comprovar l ' estat actual de les 
que realitzava el Sr. José Escoriza Nieto, consistents en la e 
trucció d'una vivenda, ampliació d'una valla i piscina que s'e 
tuaven sense la corresponent llic~ncia municipal d ' obres. Es 
procedir a la suspensió dels actes d'edificació atorgant un te 
ni de dos mesos per a qu~ l'interessat sol . licités la correspon 
llicència, termini que va prescriure el 15 de setemvre de 1984 
se que, segons certificat lliurat pel Secretari d ' aquest Ajunt 
cent, ha~i sol.licitat l'oportuna llic~ncia, motiu pel qual, en 
aquest tecnic que correspon el seu enderroc, d ' acord amb el que 
Preveu l'article 184 . 3 d~ la Llei del SÒl. 

"Igualment al considerar que s'acord amb el criteri restri 
tiu que hi posa el Tribunal Suprem en Sentència dictada el 31 d 
gener de 1984 per l'aplicació d ' aquesta normativa i realització 
l'oportuna demolició de les obres, es justifica totalment la d 
lici6 per mantenir la característica forestal de la finca, sit 
en un indret estrat~gic amb motiu de la seva visibilitat des de 
molts indrets del terme municipal. . , 

"Això no obstant essent l'interessat titular d'una ll1cen 
Per construcció d'un ~obert amb fins agrícoles propis de la fin 
1, com sigui que és difícil determinar l'emplaçament exacte de 
dificació per tal de poder conèixer la seva situació i enderr 
exclussivament l'edificació il.legal, cal considerar,que aques 
es correspon a la meitat aproximada de la construccio realitzad 
Situada a l'esquerra en direcció al nord, havent contradit amb 
l'altre part !a fin~litat pròpia de la llic~ncia per construcc 
0'un cobert ~gricola atorgada en convertir-la en vivenda, part 
l'edlficació que a l'ésser un volum igu~l-~ l'autoritzat, no . es 
Pot determinar necessària la seva demol1c1o, malgrat procede1xi 
seva sanció amb les mesures corresponents." 

Després d'aquestes consideracions, l'Ajunt~ment, per unani 
tat, aprova els acords proposats per la Comissio Informativa 



7è.- PROPOSTA DE REALITZACIÓ D'UN CONCURS D'IDEES RESPECTE 
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA.-

A proposta de la Comissió Informativa d'Obres P~~lltQ~lef: 
banisme, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, adopta 
gUents acords: 

ler.- Obrir un periode d'idees sobre la poasibl* utbe~~~ 
i arranjament de la plaça de Catalunya, perque tota el 
poble o persones que ho considerin d1 inter~s tormul~ 
idees respecte a la pla~a Catalunya, urbanitzacié i 
de que purin su&serir a aquest Ajuntament lea aeYaa 
la soluci a adoptar en el tutur per tan si¡nif'icat~ 
vila. 

2on.- Expoaar aquest acord al pÚblic pe~ 
cre¡ui conyenient presenti la aeva propoata en 
•entada que lisi¡ui possible per a la cona1d•lfl~c'11b II''>'A'IINitil 
tori. El termini per presentar aquestes i~eea 
meaoa de la seva expoeició al públic compti\\& a ¡.~l~~~"Wl 
publicac1ó 'al B.O.P. 

El Sr. Albà •anifesta que aquesta 
cr.eac16 d'expectative• f'alses d'un or,ao•~ a.~~~ 
QUan no és la vpluntat municipal, 
l-a rea11tz•ci6 d'un concurs 4'tdeea. WltJa.t.r• ~~~~-..-..... 
cuv1at el criteri de la propoeta 
fiQ.eetil .el' opinió, ea lloc del coacur. 4' 

A propoeta de la Cellisa1ó :tatorau..- .. if'·Qb¡(lji¡.",.Qillj 
beilta••• unln1mement a•adopten ela •qQ•y··•l:lQ~I;I 

ler.- Aprovar inicialment el Pleé t~g.- d!~er~~~ 
~0-ldmintatr.ttfea per a la contr.act~6 af 
cont~actact& directa, que serà dl~pl~caQtó 
d'Obres que ••adjudiquin per aquest a1atema, 
qúala a'apr.dv1 eçecitiament un altre Plec 

2on ... lxpoaar al póblic durant un terraiil 
jaqçant aaUnél al Butlletí Oficial de la proy 
d'Edictes de la Corporactó, a erectes d'e~ 
claucions. 

Ea lle¡e1x la proposta de la Com1aa16 Inf'C?l!"IM~tiq¡ 
bliques i Urbanisme que proposa la conalderac ~-~~' 
ments: 

Vist l'expedient incoat per protesir la lqaUta¡t --llft1~~~• 
les obres que ea van re~tzar aenae lllcèpcia, 

RESULTANT: Que José Escoriza Nieto estava r~•~.~~~i~l• 
consistents en la construcció d'una vivenda, amp~:~·~~·c~~:=:: 
i piscina, de lea que ea va comprovar que no tenia la 
llicència .unicipal d'obres i que varen ésser auapeaea 
núm. 17/1984, de 29 de ~~&r~. 

RESULTANT: Provat que han transcorresut llarsa..ut 
sos des del dia 14 de juliol de 1984 al 14 de sete•bre 
any, sense que l'interessat ha¡i sol.licitat l'oportuna 
muncipal d'obres. 

CONSIDERANT: Que les obres realitzades estan compreses 
dels apartats 1 i 2 de l'article ler. del Re¡lament de u~J•o~~D~.~~ 
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A proposta de la Comissió Informativa d'Obres PÚbliques 1 
banisme, el Ple de l ' AJuntament, per unanimitat, adopta el segU 
acord: • 

~oenegar la reclarnacio de Anna Ma Crusells Trunó d'indemni 
ciÓ de danys i perjudicis o~~s~onats amb motiu de l'aprovació d 
nitiva ~e les Normes_S~bsid~arles de,Planejament de Llagostera, 
amb motlu de la qual1f1cacio com a sol no urbanitzable dels te 
renys compresos dins de la finca coneguda com a Mas Aymerich a 
Pla Parcial i Projecte d ' Urbanització aprovats en virtut del 'qu 
sol.licitaven la indemnització de 117 . 124 . 000, - ptes . , perjudic 
causat segons dictamen de l ' Aparellador i A. P. I . Sr . Jordi Vila 
sana i Béjar que acompanya la instància, a més dels interessos 
demora corresponents , en base a les següents consideracions : 

1a .- Que d ' acord amb el que exposa la interessada , l es Nor 
Subsidiàries , són executives a partir de la seva publicació d ' a 
cord amb l ' article 56 de la Llei del SÒl , motiu pel qual si hi 
gués algun tipus de responsabilitat en virtut de l' acord aprova 
de les Normes Subsidiàries, s ' hauria d ' haver procedit a la seva 
clamació en el termini d ' un any al fet que motivava aquest perj 
ci al . le~at , d ' acord amb el núm 2 de l ' article 122 de la Llei d 
propiacio Forçosa . Per aquest motiu , sense haver d ' entrar en el 
fons de la qUesti6, aquest Ajuntament excepciona la prescripci , 
ja que el termini per reclamar no s ' havia de comptar a partir d 
la publicació apareguda al D.O.G. el 18 de gener de 1984, sinó 
B.O . P. de 12 de gener de 1984, que la instància sembla descon' 
i en quina data era ja executiu l ' acord d ' aprovació definitiva 
~~~presentat l ' oportuna instància a aquest Registre el 17 de 
ner de 1985. 

Òmi • 2a .- Es nul de ple dret el Pla Parcial del Mas Aymerich, d 
de cord amb l ' article 47 de la Llei de Procediment Administratiu, 

es apartat b , ja que el seu contingut és impossible, amb motiu de 
ls Quan es va procedir a la seva aprovació defi nitiva el 11 de ju 

de 1975, no hi havien Normes Subsidiàries ni Pla General aprov 
~el terme municipal de Llagostera, per lo qual el Pla Parcial 
ll . legal i impossible en no tenir cap objecte , ja que contradiu 
natura prÒpia d ' un Pla Parcial segons preveu l ' article 13,1 dc 
Llei del Sol, essent , per tant, d ' acord amb les determinacions 
l ' article 81 , 1 de la mateixa Llei, ja en el moment previ a l ' ap 
vació definitiva dc les Normes Subsidiàries , sbl no urbanitzabl 
en que es reparteix el territori en l' ar t icle abans esmentat , q 
lificació que es manté amb l ' aprovació definitiva . 
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]a .- També vol fer constar aquest Ajuntament , com ja recul 
la instància que la contravertida desqualificació es produeix -
arrel del condicionament imposat per la Comissió Provincial d ' U 
nisme , ja que l ' Ajuntament havia efectuat una primera aprovac 
Provisional coincidint amb la inicial, que qualificava la fin 
com a sÒl u~banitzable. 

4B . - Es considera l ' habitual subvenció de la responsabili 
Personal dels Regidors, exposada com a Última i circumstancial 
n~mentació de la reclamació interposada com a possible falta de 
coaccions, pel que es reclama a la interes~ada que no efe~tui -
aq~est tipus de pressió en l~ntent de convenc~~ a u?s Reg1dors 
han mostrat la seva incondicional predisposiclo a 1 honestedat 
tp deguiran mantenint, demanant que diferenciïn en qualsevol in 
tancia el que és exposició de motius de la mateixa o el que s'h 
r1a, en el seu cas de substanciar per peces separades, referer. t 
la responsabilitat'personal dels me~bres de l ' entitat adminlstr 
\'a causant, segons ells, dels contradits perjudicis . " 



paro • e. S\ , d • atnut•t 
&.Porti J.a Cla. sub•11J:ta ........ u~H'.-
rac16 reapecte ~- •1 aquea 
ter~ciea el 19 de ••te~re 
COI!panyla pretén reclaluir a •"'"•••-r: ,,.'l'ift'I-..-.~J ' 
la seva coatorllitat. donant 
aqueat. Aj\lntaaaent de la pret~llllllCI 
quina d~•entac16 es tornaria a r_ .. ,...,.,..yo 
Municipal ala efectes, si procedeix, *ii•PÓífàrV?.¡:r'16&,ití 
pedient de reconebe•ent de cteutu. 
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ACTA NO 3 DE LA SESSIÓ CELEBRAD 

A la vila de Llagostera, el sis 
re - vtJitanta-cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es r 
d~- neix l'Ajuntament en Ple per celebrar sessió extraordinària, so 
d~ la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, amb l'assist 

va-- cia dels Regidors Srs. Ange¿ Crabulosa i Corcoy. Josep Turon i 
no _ della, Joaquim Comas 1 Tarres, Joan Coll i Bueno, JOsep Blanch 
ible Vall-llosera, JOsep Albà i Matamala, Lluís Nuell i Creus, Sal 

Parés i Vilà, i Joan Puigdemunt i Coll. Actua com a Secretari 
sotasignant, Joaquim Llorens i Clos, que autoritza l'acte. 

stl Excusa la seva assistènc ~ puntual el Sr. Joan Fabrellas i 
a la ~loveras, que s'incorpora durant la sessió. També s'incorporen 

rant la sessió els Srs. Joan Gruart i Comas i JOsep Ramírez i C 

po~ 

te -
ta-~ 

que no havien excusat la seva assistència. 
Essent les vint-i-dueu hores, el Sr. Alcalde obre la 

s'entra en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
l'acta de la sessio anterior que es aprovada 

Í 
S'incorporen en aquest moment els Sr s. Joan G ruart 

m rP.z, 

2on.- DESPATX OFIC!AL.- La corporació resta assabentada d 
l~.conf?rmitat expressada pel Banc Espanyol de Çrèdit per ator 
1 lnteres del 8 % anyal al compte corrent del Posit Agrícola ~1un -
tipa 1. 

3er.- EXPEDIENT SANCIONADOR GRANJA MAS BOADA.- D'acord amb 
l'informe emes per la Comissio Informativa d'Obres P~bliques i U -

- banisme i els informes lliurats per l'Arquitecte Tècnic ~1unicipa , 
el Ple, per unanimitat, adopta els següents acords: 

mada 1.- Exigir l'adopci6 de les mesures correctores reclamades 
--~ Per acord de la Comissió Mpal. Permanent de 12 de desembre de 1 

ela- corresponents a la pavimentació del femer de 2.000,- metres amb 
di; gruix de formir.ó de 15 cm. i una pendent mínima del 1 % en sent 

e lt ccntrarl a la riera i cap a un dipÒsit de purins, atorgant un te -
tan '~i~i d'~n mes perquè corregeixi les deficiències observades. En 
___ ... a~ contrari, t::·s procediria a la imposició de la sanció econòmi 
ob - ~crresponent ~~gonu el previst en l'art. 36 del Reglàment de 30 
ple ~?vembre de :961 i es retiraria la llicència en cas de procedir 
ex- ~acord amb el que preveu l'art. 38 de l'esmentat Reglament. Aix 

ate1x, s' exig:ix que efectui la neteja de la riera contaminada. 
tà .c.- Independentment de l'acord anterior i atene~t la circu 
t nc1a del perill imminent que representa la persistencia de l'a 
clVitat sense el previ co~pliment de les mesures correctores, d' 
0~d a~b el diçtamen dc la Comissió Informativa d'obres PÚbliqu 



l'S'I 

d'un peó especialista pel període de sis mesos per ajudar a la S¡ 
gada Municipal amb motiu de l'acumulació de feines pròpies d'~u, 
període de l'any, especialment tenint en compte les previsions d\ 
treball formulades per enguany. 11 

2a.- Les condicions tipus de contractació i autorització de tat 
la seva formulació venen continguts en les precisions del R.D. -, 
1989/84 de 31 d'octubre. pr 

3 N i . . ' • ti a.- o ex ste1x, per aquesta contractac1o de caracter labo. rec 
ral ni plaça de funcionari ni lloc de treball, motiu pel qual es vol 
formula limitat ~ls efectes de !acord plenari em~s en la data de tif 
la seva aprovacio. 

pen 
4a . - La funció que realitzarà l'interessat serà la de manobr que 

per a la Brigada Municipal, valorant aquest Ajuntament per a la • 
contractació de l'interessat, entre altres m~rits, els coneixe--. nim 
ments de jardineria i altres habilitats que puguessin ésser d' int for 
r~s per la Corporació, quina valoració efectuarà lliurement: red 

sa.- La jornada de treball serà de trenta-set hores i mitja t~m 
setmanals . n1c 

, • de 6a.- La quantia de la seva retribucio sera de 57.000,- ptes< gra 
mensuals per tots els conceptes, distribu!ts en salari base, e~ e 
plement salarials i plus. 

7a . - El contracte s'extinguirà a l'expirar el termini de si~ s•a 
mesos, tenint dret el treballador a la part proporcional de vacau amb 
ces prevista per la llei i a la compensació econòmica de 6 dies d Com 
treball que preveu l'article 3.4 del R. D. de refer~ncia . men 

sa.- Es condició indispensable per prendre part d'aquest 
curs, estar inscrit com a demandant de treball a l'Oficina de 
ball de Palamós. 

9a.- L'interessat,abans de formular el contracte, estarà ob~ 
gat a formular declaració de compatibilitat, d'acord amb la regla 
mentació de Règim Local vigent . 

1oa.- A l'aprovació d'aquestes Bases per a la contractació, 
s'exposaran al pÚblic pel termini de deu dies hàbils, comptats d~ 
de la seva inserció al Tauló d'Edictes de l ' Ajuntament, dins de
quin termini podran presentar-se sol . licituds a la Secretaria de 
l'Ajuntament, dirigides al Sr. Alcalde-President, havent de resol 
dre aquest Concurs el Ple de l'Ajuntament en la primera sessió q~ 
celebri després de l'acabament del termini d'exposició pÚblica de 
les Bases. 

Sè . - CASERNA GUÀRDIA CIVIL.- S'ator~a una subvenció a fons • 
perdut de 3.000.000,- ptes. a la Direccio General de la Guàrdia~ 
vil per a la construcció, en les terrenys oferts per aquest Ajun~ 
ment, d'una Caserna per a la Gdàrdia Civil a la vila. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, essent les vin~ 
i-quatre hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió i amb ella la p~ 
sent acta, que és signada pels assistents, amb mi, el Secretari, 1 
que ho certifico. 

L'ALCALDE 

~ 
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2on.- CONCURS DE CONTRACTACIÓ DEL RECAPTADOR MUNICIPAL.
prova la proposta informada favorablement per la Comissio In 
tiva d'Hisenda, convocant concurs per a l'adjudació del serve 
recaptació municipal, per gestió directa en els seus períodes 
voluntària i executiva, per a la cobrança dels valors-rebuts 
tificacions de d~bits, incloent-hi els que corresponguin a d 
pendents d'anys anteriors, aprovant també el Plec de Condici 
que s'acorda publicar al B.O.P. 

3er .- ESTUDI DE DETALL DE LA ZONA DEL CARRIL .-S'aprova 
nimement l'Estudi de Detall d'alineacions a la zona del Carri 
formulat per Joaquim Boadella Fabrellas i Dolors Buti~ach Tub 
redactat per l'Arquitecte Sr . Francesc Ragolta i Bagué. Al ma 
temps, es fa constar, unànimement, d'acord a~b els informes 
nies obtinguts en la tramitació de l'expedient, que la parcel 
de propietat municipal no és sobrant de la via pÚblica, ja qu 
grat la seva irregularitat pot mantenir -se com a edificable, 
cord amb les Normes Subsidiaries de Planejament de Llagostera 

4rt.- ~T DE LA SAL 

Iee 
ci6 de S anys , concedit 
seves condicions. 

1è .- co 
~CIPAL. - ~~p~e~c~e~~e-s~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~t~-

temporal d ' un manobre per a la Brigada Munciipal d'Obres, s'a 
ten, a proposta de la Comissió Informativa de Governació, els 
gUents acords: 
d' le~.- Aprovar les Bases pel Concurs de contractació temp 

~~ peo per a la Brigada Municipal d'Obres. 
d ¿on.- Exposar aquestes condicions al pÚblic durant el 
e je~ dles per recollir possibles sol.licituds dels lnteres 

ccntractar a una persona d'acord amb les Bases abans es~P.~tad 
Les Bases del concurs, són les següents: 
1~ .- Es objecte del present co~curs la contractaclÓ di 



En aquest sentit perb, majorità~iament el Ple es m~nifesta e~ 
favor de plantejar al Dr. Soto, que utilitza com a consultori el , 
Dispensari Municipal, alguna compensació en aquest a~peLte, ente-, 
nent que si voluntàriament aporta les despeses de manteniment i el 
propi edifici l'Ajuntament, no és lÒgic que hagi de pagar pels ser 
veís del propi Dr. Soto al Consistori. -

2on.- S'aprova en concepte d'Iguales del Practicant Municipal 
pel mateix personal anterior depenent d'aquest Ajuntament, la quan 
titat de 27.192,- ptes. corresponents al deute de l'any 1984. -

3er.- S'aprova el deute amb Hisenda en concepte d'I.T.E. de , 
factures pagades amb descompte d'I . T.E. per valor de 51.028,- ptes 
que corresponen a: 

-Construccions Fusté S.A. : 448.165,- ptes., import factura 
amb I.T.E. de 22.408,- ptes. 

-Salvador Casadellà Casas: 572.417,- ptes. import factura 
amb I.T.E. de 28.620,- ptes. · 

I essent les vint-i-quatre hores 1 complert l ' objecte de la 
sessió el Sr. Alcalde aixeca la sessio i, amb ella, la present ac, 
ta, que és signada pels assistents, amb mi, el Secretari, que ho
certifico. 

L'ALCALDE EL SECRETARI 

~ 
REGIDORS 

A 
e 

A la vila de Llagostera, el divuit de gener de mil nou-cents e 
vuitanta - cinc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, es re~ 
neix l ' Ajuntament en Ple per celebrar sessió extraordinària, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, amb l'assistèn
cia dels Regidors Srs. Joan Gruart i Comas, Josep Ramírez 1 Cano, 
Josep Bland11 Vall-llosera, Joaquim Comas i Tarrés, Josep Turón i 
Boadella, Joan Coll i BUeno, Lluís Nuell i Creus, Salvador Parés i 
Vilà, i Joan Puigdemunt i Coll. Actúa com a Secretari el sotasig-
nant Joaquim Llorens i Clos. 

Excusen la seva ass~ència els Srs. Angel Grabulosa i Corcoy 
i Joan Fabrellas 1 Lloveras. No excusa la seva a~stència el Sr. -
Josep Albà i 1-!atannl.a. 

Essent les vint-i-dues hores, el Sr. Alcalde obre la sessió 
s'entra en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. v 
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tari de la Corporació, i amb elquorum suficient que estableix 
tiçle 3.ler., apartat el, de la Llei 40/1981 de la majoria ab 
legal, s'adopten, unànimament, els segUents acords: 

ler.- Oue l'Ajuntament presti el servei del Muse~ Munici 
gestió directa, mitjançant el sistema de Fundació PÚblica del 
vei, donant-sc les condicions establertes en l'article 85.cl 
Glament de Serveis de les Corporacions Locals, ¡no essent ne 
~ia la prèvia municipalització pel motiu de tractar-sc d'un s 
social-cultural i no econbroic, d'acord amb el que estableix l' 
cle 42 de l'esmentat text legal. 

2or •. - Aprovació dels Estatuts que regiran la 
del Servei de Museu Municipal de Llagostera" . 

3er.- Exposar al pÚblic els Estatuts durant el termini 
ze dies a efectes de reclamacions, d'acord amb el que disposa 
ticle 109 de la Llei de Règim Local. 

rmat 
seu ictamen favorable en la creaci de la F 

c.1o PÚblica de "Llagostera ràdio" i dels Estatuts confecciona 
la prbpia Comissió i comptant amb l'informe favorable del Sec 
de la Corporació, i amb el qubrum suficient que estableix l'a 
3. ler .. apartat el, de la Llei 40/1981 de la majoria absoluta 
s'adopten, unànimament, els segUents acords: 

ler . - Oue l'Ajuntament presti el servei de ràdio municipa 
gestió directa, mitjançant el sistema de Fundació PÚblica del 
vei, donant - se les condicions establertes en l'article 85 . c) 
glament de Serveis de les Corporaciosn Locals, i no essent ne 
ria la prèvia municipalització pel motiu de tractar-se d'un 
social-cultural i no econòmic, d ' acord amb el que estableix 
cle 42 de l'esmentat text legal. 

2on.- Aprovació dels Estatuts que regiran la ~Fundació 
del Servei de Llagostera ràdio". 

3er.- Exposar al pÚblic els Estatuts durant el termini de 
ze dies a efectes de reclamacions, d ' acord amb el que disposa 
ticle 109 de la Llei de Règim Local. 

'lè. 
Aquest pun~~e~s~~~x~a~s~o~~r~e~~~~~~~s~p~r~~~~~~~~~~~Til 
Cians encarregant a la Comissió Informativa 
ció d ' una proposta per al proper Ple . 

8è.- DESENVOLUPAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES.- Es dÓna 
neixement d ' alguns temes sorgits en el seguiment del desenvolu 
de les Normes Subsidiàries i, en especial, respecte al Pl~ Esp 
de la Plaça Catalunya i la tramitació de recursos d'alçada con 
l'aprovació definitiva de les Normes . 

, . 9è. - EXPEDIENT RECONEIXEMENT DE DEUTES D' 
Jnanimament:"'"Bï aproveu eis segUents deutes, corresponen 
Cis anteriros: 

ler. - En concepte d'Iguales Mèdiques per funcionarls a P 
na1 passiu a c~rrec d'aquest Ajuntament que no tenien cobert 
~ei a través de la seva entitat sanitària per assistència pr 
1.688, - pessetes corresponents a l'any 1984 i 38.5Ç2,- ptes. 
~esporents a l'any 1983, essent, en total, el deute, per ambdós 
e 80.280,- ptes. 



"Amb aquest sistema, es consiguirien previsiblement i d'aco~ 
amb els consums efectuats els Últims anys, les segUents facturac~ 

"111.672 m3 . dins del primer bloc . 
"41.477 m3. dins del segon bloc. 
"39.238 m3. dins del tercer bloc. 
"En total atenent aquests consums facturats, s'arribaria a 4 

192.387 m3. facturats durant tot l'any, el que, per equilibrar ec~ 
nbmicament les despeses d'explotació del servei, d ' acord amb l ' es~ 
di justificatiu presentat per la Companyia, permeteria mantenir e~ 
preus unitaris dls dos primers blocs i augmentar relativament el tt 
cer bloc, que correspon, segons el criteri de l'Ajuntament, a con~. 
sums de tipus luxós o bé a consums efectuats per obtenir una rend1. 
bilitat econbmica, el que fuig ambdós casos de la política d'esta~ 
vi d'un element tant escàs a la vila i exigeix unes extraccions va. 
riades amb un manteniment molt car, que si es mantingués dins d'un 
consum propi d'Ús domèstic exclusivament, es podrien reduir extre. 
dament els diferents costos, per ésser més fàcil d ' obtenir un cau~ 
d'aigua més disminuit. 

"Per aixb, s ' haurien d ' establir les segUents tarifes: 
" ler. bloc: 22,50 ptes . /m3. 
"- 2on. bloc: 38,50 ptes./m3. 
"- 3er . bloc: 57,50 ptes . /m3. 

"D'aquesta manera, atenent els consums facturats en cadascun 
dels blocs, s'arribaria a una facturació, en total, referida a ca-. 
dascun dels blocs de. 

'' ler . bloc: 2 . 512.620,- ptes. 
"- 2on. bloc : 1.596.865,- ptes. 
" - 3er. bloc: 2 . 256 . 185,- ptes. 
"D'aquesta manera , es cobririen els ingressos necessaris de~ 

6.368.403,- ptes., amb un simple desajust de 2.733, - ptes. de dèfi· 
cit, que probablement quedaria cobert amb qualsevol desviació que • 
pogués produir-se." 

4rt.- CONCURS PER :ONTRACTAR UN RECAPTADOR MUNICIPAL. - Es d~ 
na compte de la situacio creada en torn a la Recaptació Municipal i 
dels percentatges baixos de cobrança en els diferents periodes, el 
que motiva considerar l ' organització de la Recaptació. 

En aquest sentit, es té en compte la proposta de crear una -· 
plaça de recaptador municipal referit als periodes de voluntària i 
executiva, contractant a una persona que mostri suficients aptitu~ 
sota el règim retributiu de premis escalonats segons els nivells dt 
cobrança, el que motivaria la funció del recaptador i perrnetiria ~ 
crementar els percentatges de recaptació de tota mena de rebuts i • 
arbitris rnunicipals 1 tant en periode voluntari com executiu . En --· 
aquest sentit, es te en compte que la gestió en voluntària efectU&4 
da els Últims anys a través d ' una entitat bancària ha estat gratui~ 
ta per a l'Ajuntament, el que significaria crear unes despeses de • 
premi de cobrança de perlades de voluntària inexistents fins ara.-¡ 
Aixb no obstant, unànirnament, es considera positiva la co~ractaciv 
d ' un recaptador, encarregant a la Comissió Informativa d'Hisenda 11 
creació de les Bases per a la seva contractació, amb l'intent de Di 
llorar la cobrança a la vila . 

5è.- CREACIÓ DE LA FUNDACIO PtlBLICA DEL MUSEU MUNICIPAL I--~ 
APROVACió DELS SEUS ESTATUTS.- A proposta de la Comissio Informat!• 
va de Cultura i amb el seu dictamen favorable en la creació de la • 
Fundació Pública del Museu Municipal i dels Estatuts confeccionats 
per la prbpia Comissió, comptant amb l ' informe favorable del Secre• 
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ACTA NO 1185 DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL 9 DE GENER DE 1Q85 

A la vila d~ Llagostera el nou de gener de mil nou-cents 
ta-c 1nc, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reunei 
JUntament en Ple per celebrar sessió extraordinària, sota la 
dència del Sr . Alcalde, Sr. Josep Puig 1 Rodó, amb l'assistènc 
Regidors Srs. Angel Grabulosa i Corcoy, Josep Ramírez i Cano, 
Elanch i Vall.llosera, Joaquim Comas i Tarrés, Josep Turon i 
• la Joan Coll i Bueno, Josep Albà i !1atamala, LluÍs Nu ell i C 
Sal~ador Parés i Vilà i Joan Fabrellas i Lloveras. 

Excusen la seva assistència els Srs. Joan Gruart i Comas, 
.;oan Puigdemunt i Coll. Actúa com a Secretari el sota-signant 
uorens i Clos. 

ler.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR . 
llegeix l'acta de la sessio anterior i tant el Sr . Vabrellas e 
sr. Albà discuteixen l'acord près amb el no 8, referent a la 
caci6 d'una contractació efectuada per la Comissió Municipal P 
nent. Es debat la problemàtica, després d'explicar el Secretar 
el cont.ingut de la ratificació consta en l'acord de la Comissi 
cipal Permanent, quina acta és llegida ja que és el contin~ut 
de la ratificació a que es refereix l'acta discutida. Tambe es 
compte en aquest sentit de que la il.legalitat de l'acord que 
constar ~1 Sr.Fabrellas, és absolutament cert segons la comp 
de la documentació presentada pel contractat, circumstància qu 
afecta a l'acord pres sinó, propiament, a la capacitat de cons 
ció de l'interessat, motiu pel qual, unànimament , el Ple es 
ta en el sentit d'arranjar aquesta situació, que si no es pr 
en la sessió extraordinària d'avui és perquè el coneixement de 
proble~àtica ha sorgit amb posterioritat a la confecció de la 
catòria i ordre del dia corresponent. Amb aquesta salvetat, 
!'acta de la sessió anterior. 

2on.- DESPATX OFICIAL.- Es dóna compte de la jubilació 
xiliar adffiinistratiu d'aquest Ajuntament, Sr. Miquel Vert i Ll 
Q~e a~b caràcter forços es va efectuar el passat 30 de desembr 
complir els 70 anys. També es dóna compte de la publicaciÓ al 
i al D.O.G. dels Pressupostos Generals de l'Estat i Pressupost 
nerals de la Generalitat, respectivament, referits a l'any 1985 

3er.- REVISIÓ DE TARIFES D'AIGUA .- Es dóna compte de la 
~ia presentada per GESESA el 21 de desembre de 1984, amb l'estu 
JUstificatiu de tarifes de venda d'aigua potable per a la vila, 
que ha estat estudiat per la Comissió Informativa de Serveis, i 
Par~icular, pel Regidor-Delegat d'Aigiles, i d'acord amb el que 
ble1x el Decret de la Generalitat de Catalunya no 25/1981, de 
gener, i l'Ordre de 23 de juliol de 1982, a proposta de la Gom 
Informativa, ! ' ~juntament en Ple, per unanimitat, dins dels te 
f1ixats per l'article 2on. del Decret de referènc1a, aprova el s 
nforme, per adre;ar-lo a la Comissió de Preus de Catalunya: 

"Es considera que els blocs en els que actualment es factu 
servei municipal d'abastament d'algUes s'haurien de modificar p 
adequar el mÍnim que concidiria amb el primer bloc, a 18m3. pe 
~estre, de manera coincident amb l'aplicació dels mínims previs 
e¡, lcl tarifa de sanejament consistents en 6 m3./mes, ampliant 
~rcporcionalment, per tant, el segon bloc, amb el que s'arribar• 
a segUent estructura de blocs: 

"ler bloc: De O a 18 m3./trimestre. 
"2on bloc : De 19 a 36 m3./trimestre. 
"3ee bloc: Exc~s de consum per sobre dels 36 m3.ttrimestre 
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DILIG~NCIA.- L'extenc jo, el Secretari de l'AjuntaJDel~ 
de Llagostera, en Joaquim Llorens i Clos, 
constar que en aquest dia es procedeix a 1 
ra del present llibre d'Actes de les sessions 
celebra l'Ajuntament en Ple, essent la primera 
que figura celebrada el dia 9 de gener de 1985 
caràcter extraordinari. El Llibre anterior a aq1~~~ 
és el que conté la sessió celebrada el dia 19 
desembre de 1984.-
En dono fe, a Llagostera el 10 de gener de 

El Secretari 



1'\C. 

preveu l'article 3,2-g, de la Llei 40/1981, e 
quinze dies hàbils,durant els quals podran for 
constant dels segUe~ts Capítols: 

CAPITOLS D'INGRESSOS 

I.- 23.860.04~,- ptes. I.-
I I.- 6.768.607,- .. Il.-
III.- 69 . 774 . 166,- " lrl.-
IV.- 21.095.447 '- " IV.-
V.- 10.070.695, - VI.-
VI I. - 4 . Cl60 . 000,- VIII. -
IX. - 2.000.000,- IX.-

Total .. ~~~ · ~?~ · ~~!'; g,t;~§: Total ... 

? 
J 

6 

I essent les vint-i -quatre hores, no haven 
què tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió i, 
acta que és signada pels assistents, amb mi, el 
tifico . 

) 

ELS REGIDORS 

DILICENCIA .- L'extenc jo, en Joaquim Llorens 
l ' Ajuntament de Llagostera, per fer• consta 
es tanca el present Llibre d'Actes de les s 
l'Ajuntament en Ple, essent l'~lti~~ la que 
dia 19 de desembre de 1984.-

En dono fe, a Llagostera el~ de 

25 li 11 

ant-se al p~blic ~ 
lar -se rec lama ci on s, J 

.161.120 , - ptes. 

. 110.364 '- " 833.753,- " 

. 610.716 '-

.855.579,- " 30.000,- " 
927.425,- " 

~5€~ · ~~7J--P~~~: 

-ni més assumptes de 
mb ella, la present 
ecretari, que ho 

, Secretari de -
aquest dia -
que celebra 
celebrada el 
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~on s, J!ls particulars. 

~~.-RESCISSIÓ DE CONTRACTE DEL REC~P~ADOR D'EXECUTIVA.- Es dÓna 
opte dc la proposta de la Comissio d'Hisenda per reclndir el contrac 

~o omb el 5r. Lluis Soler i Soler, Recaptador Municipal d'Executiva, ~ 
eb motiu de la propera reorganització dels serveis de recaptació m~n1 
~~a! proposta que després d'un debat envers la valoració de la seva
~e~tib i la situació de la Recaptació Municipal, és aprovada per unani
~itat resolguent el conveni amb el Recaptador i sol.l i ci tant la ren di 
~ió d~ comptes per efectuar l'oportuna liquidació, per reorganitzar e! 
servei. 

o~.- APROVACIÓ DEFINJTIVA DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER A 198~ 
~RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS REBUDES DURANT EL PERIODE D'EXPOSICIÓ PO-
fu:rcA.- S'aproven definitivament les Oz:denances Municipals per a 1985, 
:e5resolt favo!'ablement la reclamacio presentada contra la revisió -

'> d Je l'Ordenança Municipal del Cementiri Municipal, la qual informada fa 
~ 'vorablement per la Comissió d'Hisenda, s'accepta unànimement, fixant~ 

en dos preus diferent3 per concessions de ninxols vells, segons si es cor 
cer responen al cementiri vell ( 10.000,- ptes.) o a l'ampliació del mateix 

:12.000,- ptes . l, el que és aprovat per unanimitat dels onze membres -
presents dels tretze que le dret formen la Corporació, assolint, per -
tart, el quorum necessari. 

7~.- DONAR COMPTE DE LA SITUACIÓ CREADA RESPECTE L'ENGINYER MUNI
CIFA~.- Quan per l'Instructor dels expedients oberts al Sr. Pere Batet 
3'havla .1él formulat proposta de Resolució, en el sent1t d'amonestar-lo 
per la falta ae paraula a la Corporació, considerant provat el pronun
~iament dc l'expressió despe~tiva de que se l'acusava, si bé acceptant 
:a seva arnnca de mala intenció, i en el segon, referent a la inspecció 
de la granja Mas Boada, es considerava culpable d'emetre un informe ma 
r.ifestament il.legal amb J.a concurrència de la circumstància d'ésser~ 
respecte d'~n projecte redactat pel seu f1ll. el que s'interpretava -
~és negativament encara a l'ésser formulat aquest projecte a conseqUèn 
cia dc la petició pel propi tècnic d'unes aclaracions de l'inicialment 
redactat per ~n altre tècnic, situació no aillada i que, sense provar 
ur a mala fe, ui permet treu ren deduccions confusionistes, el Sr. Batet 
ha presentat u~ escrit defensant-se del que se l'acusava, oposant-se
al procediment actuat 1 presentant la seva dimissió renunciant al con 
tracte subscrit el dia 1 d ' abril de 1965. 

, Es debat la problemàtica que envolta el cas i, acceptant la dimi~ 
sio Presentada, s'acorda proposar a la Comissió Municipal Permanent -
que deturi els expedients oberts, entenent que, clarificades suficient 
~ent les circumstancies per la pròpia Corporació, el que importava, -~ 
aterent la condició de contractat de l'Enginyer Municipal, no era la -
correcció d ' unes actituds sinó la pèrdua del càrrec pel Sr. Batet, que 
POdia haver-se obtingut per aocrd Corporatiu o per dimissió de l' inte
ressat, considerant-se favorablement la iniciativa presa pel Sr. B~et. 
h8~ .-RATIFICACI0 DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ MPAL. PERMANENT PER A LA --

el f--uNTRACTACIO D'UN AJUDANT PER FEINES CONCRETES DE JARDINERIA I NETEJA 
_..§NO POT REALITZAR LA BRIGADA t-JUNICIPAL D'OBRES.- Es ratifica l'a--
~Ord adoptat a la Comissio Municipal Permanent a proposta del R~gidor 
e~ la Brigada Municipal, negant el que se li pagués l'assegurança ò'af 
r:dents, Ja que hn d'ésser a càrrec del propi contractat, que execut! 
a treballs a tant per hora per co~pte propi, 

a r 9~.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST ORDINARI 1985.- A proposta de
~e,..om~ssio Informativa êi•Aisenda, s'aproven unan11nement les Bases d'E
fa U~lo i el Pressupost Ordinari de 1~85, assolint, per tant, el vot -
vorabl~ de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació que 



A la vila de Llagostera el dia dinou de des 
vuitanta-quatre a la Sala d'Actes de la Casa de 
l'Ajuntament en Ple per celebrar sessió extraord 
dkncia de l'Alcal~e Sr. Josep Puig 1 Rodó amb l' 
dors Srs. Angel Grabulosa i Corcoy, Josep Ramírez 
mas i Tarrés, Josep Turon i Boadella, Joan Coll i 
1 Vall-llosera, Josep Albà i Matamala, Lluis Nuel 
brellas i Lloveras, actuant con a Secretari, Joaq 

Excusen la seva assistència els Srs. Joan Pu 
vador Parés 1 Vilà,i Joan Gruart i Comas. 

Essent leu vint-i-dues hores, el Sr. Alcalde 
tra en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre d 

ler.- LECTURA I 
llegeix l'ac · a 

si 
re de mil nou-cenlj 
Vila, es reuneix ma 
ria sota ln Presi 
istència dels Re@¡ di 
Cano, Joaquim Co; va 
en o, Josep Blancj ta 

i Creus, i Joan F 
ro Llorens 1 Clos. to 

emunt i Coll, Sa 
aq 

sessió i~~ 

2on .- APROVACIÓ 
ZONA DEL CARRIL .- Es dona compte dc!'~~~~~~~~~~~~~~~~ la 
de la zona del Carril formulat pels Srs. Joaquim ella Fabrellas ~~u 
Dolors Butíñach Tubert, d'acord amb l'expedient n . 164/84 i que va 
ésser negativament informat per la Comissió Info tiva celebrada el l' 
17 de desembre corrent. Es debat àmpliament, exp nt i comparant l'aja 
lineació efectuada respecte la planif1cació de 1 Ormes Subsidiàrl~ 
amb les quals concorda, però enfrontant-sc notòr t a~b l'avantpr qu 
jecte d'urbanització del sector, redactat pe~mat xos tecnlcs, mot1 P 
pel qual s'acorda sol. licitar un informe als Arqu ectes Srs. Josep~ 
i Manel Falcó i Huguet, per poder donam~ntar mill la deci@O a pren· 
dre. d 

Jer.
BANITZACIÓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~t~re~~~-~~~~~ 
Ajuntament rescindir el contracte amb el Costa i mancant ~ 
repàs corregín ondulacions i aplicant un rec asfà ic en tota la seva 
superfície, es considera l'oferta presentada per truccions Fusté, 
S .A. en la quantia de 775.000,- ptes., I.T . E. a , que es troba cJ 
forme per a l'acabament de les obres. No obstant r, per la seva· x 
quantia, procedent efectuar la contractació direct les obres, atE· t 
nent les característlques de continuació d'unes ja contractadtJ 
s'acorda atorgar la seva execució a Construccions té, S.A., condí· 
cíonat a que expressin manifestament la seva conf itat les altres · 
dues parts directament interessades, el Sr. Saubí ta i la Banca-· 
March . Al mateix temps, s ' acorda exigir també la strucci6 de dos • 
borna ls no executats en el seu dia, pel que s • hau de variar amb el 
seu cost el preu de la present contractació. 

4rt.- RECON~IXEMENT DE DEUTES D'EXE IORS .- S'acorda· 
unànimement recone1xer els deutes d''""a....,q...,...,:-:-:,.--,;;"7,.,....,..~c::il:-:::-;:-,--:::-no recollits 
en reconeixement de crèdits de liquidacions de p supostos anteriors 
de la minuta presentada pels advocats Srs. Josep Congost i Colorne• 
1 Josep Pi i Marquès, segons factura presentada e 5 de desembre d'en 
guany, en concepte d'honoraris corresponents a di rses gestions reU 
clonades o paral.leles a la redacció de les Norme Subsidiàries. S'apr 
ven les minutes en un total de 34.000,- ptes. cor ponents a gestiO' 
amb els germans Galindo de Casanova (10.000 1- l, ions amb el Sr.· 
Pons i Sra. Collell !12 .000,- l i intervencio en criptura dc cesrl 
de tres parcel.lcs a ~ont-Rei (12 .000,-l, denega els altres concep· 
tes per estar compresos en un casos dins del con gut propi dE' les • 
obligacions envers la redacció de les Normes Subsi iàries i, en altr~ 
correspondre. en el seu cas, el pagament de les re pectives minutes· 

25 ·11 I O 



Er. aquest sentit,el Sr. Puie intervé parlant de la possible Comis 
516 de Festes que, a falta del Casino, hauria d'organitzar la Festa Ha 

·ent ~r. tot i que si continués la situació actual podria mantenir-se la ~ 
ix l rl~eixa postura de l'any 1984. 
~si~- El Sr. Albà manifesta que no s'havia comentat així. El Sr . Blanch 
~egi' c1J que té raó, però, que no obstant el s'havia comentat, davant la se 
Co ·va sorpresa, creu que en tot cas, s'hauria de continuar tal com la Fes 

mch. ta ~ajor de 1984. -
1 Fa El Sr. Nuell man1festa que s'havia afirmat en el Casino que s ' a-
'" • torgaria una subvenció per les pèrdues sense lÍmit. 
·¡~ 1 Intervenen en aquest punt el Sr. Albà i el Sr. Puig, confirmant -

• ~uest que això és impossible . 
. s'er 11.3.- El Sr. Ramírez s'interessa pel problema del sobreeixidor-

-de la Fullaca que queda mort a l'altra costat de la carretera sense e~ 
:s _ lcorro. El Sr: Albà li contesta en aquest sentit que la problemàtica 
t 1 e1-isteix nomes als efectes fluvials. 

· 11.4.- El Sr. Ramírez s'interesea pel problema d ' inundabilltat de 
~zona del Carril. Ho comenten tant el Sr . Alcalde com el Sr. Albà, -

,que creuen convenient tenir en compte aquesta obra per a futures inve! 
si on s. 

a· 11.5.- El Sr. Albà demana una informació respecte a un punt de --
1 - l'acta de la sessió anter ior que feia referència a un problema plan te

l: a- jat pel Sr. Fabre llas res~ecte al col. lector del carrer Cé)-nalejas. 
r1e~ Pel Sr. Alcalde es dona coneixement d ' aquella qUestio 1 igualment 

ro- ~ue pel Sr. Fabrellas, entrant en debat respecte la solucio adoptada 
iu pel Sr. Batet, el .3r . Ramírez. 

M• 
11.6.- El Sr . Nuell s ' interessa del Regidor d'Obres o del Regidor 

de la Brigada perquè s'arribi al carre~ del Sol i vegi el problema --
creat per les aigUes. Es comenta de la solució que es podria adoptar, 
sol.licitant el Sr. Nuell el seu proper arranjament. 

11.7.- El Sr. Nuell s'interessa pel problema de la nuceració dels 
un edificis de la plaça Catalunya. El Sr . Grabulosa diu que es donarà so

e!a ~ció, pregant s ' adopti amb urgència el Sr. Nuell. 
te, . , 
cor. I no havent-hi mes assumptes de que tractar, el Sr. President ai -
~ xeca la sessió i amb ella la present acta que és signada pels assis--

te-· tents, amb mi, el Secretari, que ho certifico. 
des. 

ELS REGIDORS 



, v orme 'Intervcnc 1 l ' 
missió Informativa d ' Hisenda i discutits àmpli 
extrems que comprenen aquesta proposta, el seu 
trobant - la conforme amb els serveis a càrrec d 
apl, als quals pot atendre's de conformitat a 
3/1981 . de 16 de gener, mitjançant la quantita 
centes cinquanta mil set - centes dinou pessetes 
sultant i sense aplicació dels ingressos sobre 
tim pressupost i exercici liquidat s ' acorda, 
el~ membres presents, i per tant assolint la 
ro legal dels membres que constitueixen la e 

ler. - Aprovar l ' esmentada proposta de Sup 
forma segUent: 

a) .- Ouantitat utilitzada amb càrrec al 
tres milions sis - centes cinquanta mil set-cen 

b) . - llabi.litacions i suplements que s ' ac 
TÍTOLS DE LES PARTIDES CONSICN 

Despeses d ' oficina .. . .... .... . . . •.. . 
Conservació i reparacions ordinàries 
Conservació i reparacions d ' inve~ 

In~H="-.:.:.:..:.:. 

o 

2on.- Oue aquest expedient de modificació 
sat al pÚblic durant quinze dies hàbils , previ 
el Tauló d ' edictes de la Casa de la Vila de e 
veu l ' esmentat text legal . 

l Oè .- APROVACIÓ DEL COMPT 
cor d amb el amen per 
prova incialment el compte del Patrimoni 
xercici de 1983 i es sotmet a informació p~bli 
dies, a l ' objecte de que qualsevol habitant d 
més persona interessada pugui examinar - lo i f 
al . legacions que cregui pertinents, sotmetent 
la Corporació a les al . legacions rebudes, en e 

llè .- PRECS I PREGUNTES .- El Sr . Alb~ s ' i 
ment del servei de recollida d'escombraries, d 
compleix al peu de la lletra el contracte de e 
tot augmenta amb l ' import m~xim legalment poss 
preu, però que creu que és just exigir també e 
cessionari, que no es produeix , ja que es veu 
per terra i els vols dels bidons plens de dei 
nal del servei. El contesta el Sr. Comas e 
aquest dissabte tb citat al Sr . Carmona per t 

El Sr. rabrtllas comenta que hi ha una b 
dora que ha durat un any des de la seva insta 
mateix temps, de les gestions realitzades amb 
qUestionant la gestió de GE3ESA el Sr.Albà. En 
Puig fa constar que encara no s'ha liquidat l' 

El Sr. Albà s'interessa per un tema tract 
renc en el que s'havia comentat que l ' Ajunt 
ces de cobrir el dèficit de la resta Major de 
propi Casino. El Sr. Coll diu que no s'ha trac 
tió, però que es far~ una reunió properament. 

2 5 l i:¡ :J 

expe ram 
rme favorable de la 

ment cadascun dels s 
objecte i finalita 

la Corporació mun 
l ' article 15 del 
de ~res milions s 

(3 . 65U . 719 , - ptes.l 
els pagaments de l'Ó 

unanimitat de tots 
oria absoluta del 

oració municipal : 
ement de Crèdit en 

peràvit disponible 
dinou pessetes . 

den : 
CRÈDITS SU 
PLENErJTATS 

350 . 000 
2.500.000 

800.719 

~:g?2:H~ 

TOTAL 
----f 
l. ?32. 
7.000. 
5. 500. 

14 . 033. 

de ~rèdits, sigui 
anunci al B. O. P., 1 
formitat arn~ el que 

sen , s ' 
1 corresponent a 1 

, pel termini de 15 
terme municipal o 
lar per escrit les 
de nou al dictamen 

ressa pel funciona 
t que 1 ' Ajuntaemen 

cessió i que fins i 
le en cada revisió 
seu compliment al 
moltes bosses tirad 
les vessades pel pe 
ant-li que pr·ecis 
tar d'aquest tema 

cremada a la 
ió. Dóna compte 

ESA d'aquest fet, 
uest sentit, Cil Sr. 

ercici anterior. 
al Casino Llagoste 
havia donat es 
5 organitzant-la e~ 

t encara aquesta qU~ 



~ del propi camí i les que hi procedeixen del camp superior del tre~ 
ca cant de Can Llebre. 

eui "3er.- Finalment el gual que hi ha tocant a Can Belluga, a la 
·ruilla dels camins dc Cantallops i Gaià, es proposa substituir-lo i • per uns tubs enterrats de diàmetre interior 30 cm. col. locats en -

c.L' doble filera ery una long~tud d'almenys 5 m. 
· "Aquesta es 1' opinio del sotasignant segons el seu lleial sa-

re. ber i entendre, a Llagostera el vint-i-Ú de novembre de mil nou--
l-. cents vuitanta-quatre.- Segueix la firma." 

El Sr .. Albà s'interessa per conèixer l'opinió del Sr. Turon, 
úm! Retiidor-ru.egat que informa, juntament amb el Sr. Alcalde de la pro 

- blemàtica d' at¡uest carni i la necessitat d'intervenció rnun .icipal --= 
a per a la seva solució. 

El Ple, després d'un llarg debat i de manifestar alguns Regi
e dors el desconeixement de la situació, però,recolzant la propost<.t -

i fent seu l'informe de l'Arquitecte Municipal, s ' acorda d'aprovar 
aquesta proposta, unànimement, sotmetent a la informació pÚblica -
pel període de 15 dies així com a la notificació dels interessats 
perquè es puguin presentar al.legacions en les que prendre una de
tisió definltiva respecte al traçat del camí i els marges i recs -
que hi afronten. 

6è.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'ENTITAT URBANÍS
TICA l'lONT-REI.- Es dona coneixement de 1' escriptura pública de --
:•acta de constitució de l'Entitat Urbanistica Mont-Rei atorgada -
el 10 de novembre d'enguany, amb el núm. 1.402/84, i aquest Ajunta 
~ent, per unanimitat, aprova la mateixa després de conèixer el seu 
contingut i considerant legitima i ajustada al dret l'escriptura -

re realitzada. 

7è . - REVISIÓ DE PREU DEL CO/JCESSIONARI DEL SERVEI DE RECOLLI
DA D'ESCONBRARIES.- Es dona compte de la proposta de la Comissio -

a- d'His~nda per a l'augment del preu del concessionari del servei de 
recollida d'escombraries, aprovant, unànimement, un augment del -

e• !5 ~ respecte del p1•eu de contractació a partir de novembre de ---
1984. Es fa constar així mateix que la proposta de la Comissió --

-• :l'Hisenda haurà d'haver estat assumida per la Comissió Informativa 
-' de Serveis. 
df 

8è.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE TRANSFER2NCIES DE CR~DITS -
DEL PRE~SUPOST ORDINARI DE 1984.- Es dÓna lectura a l'expedient--
tramitat a l'efecte, vist l'informe d'Intervenció i l'emes per la 
Comissió Informativa d'Hisenda, després d'haver estudiat detingudl! 
ment cada un dels extrems que compren aquesta proposta de Suple--
ment de Cr~dit mitjaçant transferencia, i trobant-lo conforme amb 
els serveis a càrrec de la Corporació municipal, així com els re-
c~rsvs de la localitat, s'acorda per unanimitat de tots els ~em--
bres presents, i per tant assolint la majoria absoluta del numero 
legal dels membrec que constitueixen la Corporació municipal, se-
~ons el que preveu l'article 3,2 del R.D.Ll. 3/1981, de 16 de ge-"er: 

ler.- Aprovar l'esruentada proposta de Suplement de Cr~dit ml! 
ar.çant transferència en el Pressupost Ordinari quedant en conse-

qUència fixades les partides pressupostàries de la segUent manera: 
- ''>I,CEPTE 1!AIXA CONCEPTE .AUA 

ret'nbucions bàsiques SOO.OOO Retrib. personal contr. 350.000 
• . " comp1e~entàries 140.000 Quotes Seg.Social 190.000 

-:lrnals, hores extres 100.000 Assís t. metge-farm. fun::. 200.000 
J0TAL ....... 740.000 TOTAL ...... 740.000 
==== - --=== ·===~ - =-·==== ======-=== 

èor .- Bxposar al pJb11c l'acord d'aprovació, per ter~i~i de -
~uirze dies, previ anunci en el B.O.P. 



MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT: 
President: 
Sots - President: 
Secretari: 
Secretari-Tècnic: 
Tresorer: 

Joan Coll i Bueno. 
fermin Santamaría Molero . 
frances:: Cortés i Ruano. 
francesc Luna. 
Lluís Nuell i Creus. 

MEMBRES DE L' ASSEMBLEA : 
Joan Coll i Bueno. 
Lluís Nuell i Creus. 
Salvador Parés i Vilà. 
Josep Turon i Boadella. 
Narcís Casas i Hasgrau . 
Jesús Planella i Arnau . 
Lluís Parés í Nucll . 
Jaume Riera i Càncer . 
Emili Darder i Llagostera . 
Josep Puig i fer r er . 
Miquel Comas i Plaja . 
Jaume fugueras i Llobet . 
fermin Santamaría i Molero . 
francesc Cortés i Ruano . 
Salvador Devant i Ribera . 
Jordi Blanch i Rissech. 
Ramon Soler i Morató. 
francesc Luna. 

5è .
GA .- A pro~p~o~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de raciÓ del Pla de l ' Ajuntament l ' informe 
te Municipal Sr . Jordi Vidal de Llobatera 
güen t : 

"Requerit per l ' ajuntament de Llagostera p 
possible solució o millora tècnica a donar al p 
gUes pluvials que es recullen en el camí de Can 
ga ¡ després d'haver recorregut el tram objecte 
d ' haver-ne observat les característiques 1nclui 
des d ' un punt de vista merament tècnic, sense 
pronunciamentsobre els possibles drets domin 
pietaris, emet el segUent : INfORME. El tram d 
Can Belluga 1 que s'ha observat des del començ 
fins al cam1 de Gaià . - En el primer punt d ' aqu 
var que les aigües que procedeixen del camp Mas 
el camí unides a les que procedeixen del propi 
després passen, almenys parcialment, al camp Ca 
l ' altura del trencant de Can Llebre, les aigües 
de sobre passen íntegrament al camí ori~inant 
sant-lo; finalment a la unicó amb el cam1 de Ga 
de Can Belluga, hi ha un gual molt pronunciat a 
bassament d'aigua.- Tal com s'ha dit abans, sen 
dret dominical, únicament des d'un punt de vist 
solució que es proposa per a resoldre, o millor 
nients i anomalies , és la següent: 

"ler.- S'ha de proacurar que l ' aigua proce 
grau, no vagi de cap manera al carni, sino que 
ment i s'aboqui al rec existent al llarg del lÍ 
camp. 

"2on.- S'ha de construir, o reconstruir, u 
del límit entre el camí de Cantallops i el Camp 
ca~~·1<1~~an Llebre a on s ' hi condueixin totes 1 

r informar de la - · 
oblema de les ai --· 
llops a Can Bellu· 

• aquest in forme, -· 
el seu entorn, -· 
representi cap - · 
dels di vers os pr e 
í de Cantallops i 

t del camp Masgrau 
tram es pot obsc.r 

s ' escorren en • 
, el fan malbé i 

. ~lés amunt, a - -· 
rocedents del camA 
rgais i destros - -· 
, al costat mateix 

es produeix em- · 
pressuposar cap • 

lògic i tècnic, la 
, aquests inconve· 

t del Camp Has - -· 
condueixi íntegra· 
t més bais del - -· 

cuneta al llarg • 
alm fins al tren-· 
aigües pluvials • 
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2on.- DESPATX OFICIAL.- Es dóna compte dc l'obertura d'expe
dients sanclonadors efectuats en scosió de la Comissió Mpal. Per
manent de 28 de novembre, oberts contra una granja al ~Jas Boada 
per funcionament irregular, a Alfons Pelegrina i Tarifa per diver 
cos fets imputables a un incompliment de funcions, a Pere Batet T 
Baiges, Enginyer municipal, per desconsideració verbal contra l'A 
juntament i per pressumptes irregularitats en la llicència d'ober 
tura d'una granja, expedients que són donats a conèixer al Ple -~ 
amb la lectura integra dels acords presos en la sessió de la Cbmis 
sió ~1pal. Permanent . Es debaten les possibles conseqüències de ca 
dascun d ' aquests expedients mentre que el Sr . Nuell manifesta que 
seria mês positiu, al seu entendre, treure a l ' actual Enginyer Mu 
nicipal sense necessitar d ' haver de fer - li cap expedient, ja que
està prou descontenta la Corporació dels seus serveis per diver-
sos motius . 

Tambê resta assabentada la Corporació del compliment a t r a -
vês del personal de recollida de gossos de la Diputació de l ' Or-
dre de trasllat dels gossos de la casa de la plaça Catalunya nO l l 
cancionada com a granja il.legal, al matí del dia d ' avui, havent 
se evacuat 25 gossos en presència de la Policia Municipal i del -
~ecretari de l ' Ajuntament, sense que s ' hagin produït incidents -
destacables, a part d'expressions ofensives per les autoritats i 
al poble en general de Llagostera de boca de la Sra . Frígola . 

També resta assabentada la Corporació de l' ator gament de trs 
subvencions per la Diputació de Girona de 700 . 000 ,- ptes . pel Mu 
seu :1unicipal , 155 . 000 ,- ptes . pel Pla d ' Ajudes per Escoles d'Arts 
Plàstiques/1984 , i de 240 .000, - ptes . per la redacció de les Nor
mes Subsidiàries. 

També resta assabentada la Corporació de la incoació d ' una -
reclamació de menor quantia davant del Jutjat dc 1a Instància i -
Instrucció no 2 de Girona , formulada contra els Ajuntaments de -
Llagostera , St . Feliu de Guíxols , Santa Cristina d ' Aro i Castell 
Platja d ' Aro 1 Transportes Manuel Carmona Garcia i Enric Miquel 
reclamant una indemnització amb motiu de l ' incendi produit el ju
llol de 1983 a l ' abocador mancomunat dels quatre Ajuntaments, se
gons al . lega la instància de Carmen Su~rez -Murias Giménez dema --
nant la quantia de 1 . 637 . 000 ,- ptes. com a reparació principal i 
1)0 . 000 ,- ptes . en concepte de trebal l s per a l ' acondicionament -
del bosc . Per Últim , resta assabentada la CorporaciÓ d ' una peti-
ció de Pere Solà Amargant per revitalitzar el trajecte del Carri 
let entre Olot i St . Feliu de Guíxols, intentant instal . lar un -
servei amb el tren vertebrat dissenyat pel Sr . Goicoechea. 

3er .- RATIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL COL . LEGI P~BLIC LA -
~USTÀRIA .- Havent sortit per sor presa el desconeixement a efectes 
legals per part del Departament d ' Ensenyament de la Generalitat -
de Catalunya de l nom de Lacustària pel Col . legi PÚblic de la vila 
adoptat l ' any 1973 , i a petició del Consell de Direcció del CoLl~ 
g1 PÚblic i de l ' Associació de Pares d'Alumnes , l'Ajuntament es -
pronuncia unànimement en favor de l'adopció definitiva del nom de 
Lacustària pel Col . leg1 Públic de la vila, als efectes que preveu 
~1 Decret 133 de l98l,de 2 de maiG, sobre atribució de nom als 
cent r es docents pÚblics . 

4rt . - RATIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL 
J' ESPORTS.- Es dona compte de la constltucio dei Consell Hunlc;i -
Pal d ' Esports i dels seus me~bres, efectuada d'acord amb els Es 
~atuts del Consell Murucipal d'Esports aprovats per l'ajuntament -
en Ple en la sessió celebrada el dia 5 de setembre d'enguany. L'A 
Juntament, unànimement, pren l'acord de ratificar la constitució
efectuada, essent els membres de cada Órgan els següents: 



xercici no s'han augmentat f1ns als lÍmits 
Generals de Pressupostos de l'Estat ,els sous 
tat per treballs de neteja a càrrec de l'Aju 
unanimitat, l'acord d'augmentar de 225 a 250 
ball a Segunda Culebradas i Lara, Rosa Dilmé 
Puigdemunt i Arboix, que treballant amb feien 
d'aquest Ajuntament. S'assoleix, per tant, la 

I havent complert amb l'objecte d'aques 
vint-1-tres hores i vint-i-set minuts, el Sr. 
sessió i, amb ella, la present acta, que és s 
tents, amb mi, el Secretari, que ho certific 

L'ALCALDE EL 

~-~ELS 
~r 

REGIDORS 

ACTA ORDINÀRIA 

os per les Lleif 
el personal contracll 
tament 1 es pren, Pel 
tes. 1 hora de tre-~ 
Padrosa i a Isabel 

s de neteja a càr 
majoria exigible. 

sessió, éssent les~ 
lcalde aixe~a la 

a pels assis-

DESEMBRE DE_ 1984 

A la vila de Llagostera el dia cinc de d embre de mil nou--J 
cents vuitanta-quatre a la Sala de Sessions d la Casa de la Vila 
sota la Presid~ncia del Sr. Alcalde JOsep Pu i Rodó es reunei--n 
xen els Srs. Joan Gruart i Comaa, An,el Grabu i Corcoy, Josep 
Ramírez 1 Cano, Joaquim Comas i Tarres, Josep uron i Boadella, -e 
Josep Blanch i Vall-llosera, Joan Coll i Buen Josep Albà i Mat~ 
mala, Lluís Nuell i Creus, Joan Fabrellas i L eras i Salvador -a 
Parés i Vilà, actuant corn a Secretari Joaquim orens i Clos. 

Excusa la seva assist~ncia el Sr. Joan uu K~•c ... unt i Coll. 
Essent les vlnt-i-dues hores el Sr. Alc e declara oberta -

la sessió i s'entra en l'estudi dels assumpt inclosos en l'or-
dre del dia. 

ler.-
Es llegeix 
mitat. 

25 ·11 :n 



c1e 9 de la Llei de Catalunya 3/1. 984. de 9 de Gener de l'les u res de 
eis 'Adequació de l'Ordenament Urbanístic. 
·ac- • :.a Memòria corresponent a aquest estudi de Detall, consta dels 
Pel" •eg¡¡ents articles: 
e- • ler.- D'acord amb les determlnacions de les Normes Subsidiàries 
el de Planejament de Llagostera. s'estableix aquest Estudi de Detall-
rre per fixar els lÍmits màxims d'edificabilitat de les .llles de Cases 

del Casc Urbà de la Vila, en les Zones 7 i 8 que assenyalen les ~Ior 
~:es Subsidiàries, que seran les gra fiades: en cada cas, als plà--:: 

es ~als corresponents a les Normes, segons s adjunten. 
-- 2on.- En les llles de cas~s QJe tinguin grafiat aritmèticament 

---¡a profunditat edificable, sera aquesta, 1' assenyalada numèrica---
r.ent la que es considerarà vàlida. 

3er.- En les illes de cases que no tenen marcada la seva pro-
~,ditat edificable per motiu de la seva complexitat, podrà autoriL 
&ar-se la grafiada a escala en les Normes Subsidiàries, excepte que 
es¡:.eCÍficament es redactés un Estudi de Detall. 

4art.- Les illes de cases que no tenen grafiada la seva edifi
cabilitat per ésser, d'acord amb les Normes Subsidiàries, inferior 
a onze metres, s'hauria d'entendre incloses en aquests onze metres 
q~e. per economicitat constructiva, constituiran el mínim en cada -
cas. 

lOè.-.DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS ErECTUATS PER L'ALCALDE CE 
~AN: EU LES SEVES ÀCTQALS REGIDORIES A ALGUNS REGIDOR PER ATRÏBUII 
ALTRES DELEGACIONS.- Es dona compte del Decret de 1 Alcaldia de--
2:! de novembre d enguany. que d'acord amb les atribucions conferi-
des per l'article 17 del Reglament d'Organització i Règim Juridic 
~<' les Corporacions Locals, ha dictat el decret que disposo el se
güent: 

"ler .- Cessar en les seves funcions, agraint la seva col.labo 
ració en la tasca du te a terme, degudament valorada en sessió plena 
ria d'aquest Ajuntament i per facilitar la incidència de les seves
~alitzacions en altr~s competències als segUents Regidors-Delegats 
de l'Alcaldia: 

-Anse! Grabulosa 1 Corcoy, com a Regidor - Delegat d'Educació 
l Escoles. 

- Joaqu1m Comas i Tarrés, com a Regidor - Delegat de Personal. 
- Lluis Nuell i Creus, com a Regidor-Delegat de Parcs i Jar---dins. 
"2on.- Nomenar com a Regidors -Delegats de les àrees abans eE_ 

~ntades als segUents Regidors: 
- Angel Grabulosa i Corcoy, com a Regidor-Delegat de Parcs Jardins. 
-Josep Blanch i Vall.llosera, com a Regidor-Delegat de Persona:. 

- Lluis Nuell i Creus, com a Regidor-Delegat d'Educació i Es
Coles. 

"3er.- Donar compte dels cessaments i nomenaments als Regidors 
afectats 1 a · la primera sessió que celebri el Ple de l'Ajuntament. 

11~.- ORDENANCES MUNICIPALS DE CONSTRUCCIÓ A LA ZONA AFECTADA
~~E.P . I. DEL cAsc ANTIC.- Es debat ampliament aquesta qUestio 
·-b la incidencia que te lloc sobre la construcció i possibilitats 
~construcció de la zona afectada, que contempla un sector quina -
'>'Ortunitat de del1mitac1Ó és discutida per varis membres de la Cor
!oració. tlo obstant. atenent al contingut propi de les Normes Sub
_•diàries, s 'acorda deixar sense afectes aquesta proposta inicial, 
e~etent la seva normativa al contingut es~ricte de les Normes Jub-

•l:liàries. 

!¿~.- IHCREMENT DE RETRIBUCIONS AL PERSONAL DE LA NETEJA .
acord amb la proposta de 1 Alcaldla 1 atenent a qu~ en I ultim ~ 



pis, per un despatx en que s'hauria 
instal.lar un equip de R.X .• el que 
PLe. 

El Sr. Grabulosa manifesta que creu neces 
hi hagi un lloc per aparcar l'ambulància, qUes 
difícil, defensa~ l'actual estructuració de la 
tada pels arquitectes, creient que és un assu 
en l'edifici del costat. 

També el Sr. Grabulosa es pronuncia a fa 
na del Carril sigui zona verda, per lo qual e 
emplaçament, si es considera necessària la e 
pensari metge, mantenint allà un gran espai de 
que podria constituir el pul~Ó del poble. En e 
pronuncia el Sr. Parés. 

Es comproba la planificació de l'urbanit 
Carril i es comenta la necessitat de urbanit 
Sant Narcís, que el Sr. Alcalde considera ne 
inicial inversió pel proper exercici económic 

El Sr. Grabulosa insisteix en la necessi 
properes al poble com a zones verdes, afirmant 
feria una bona obra però a costa de la zona ve 
ció d'un dispensari que, actualment en molt r 
però que ja esta funcionant, propossant no uti 
tat edificatòria de aquell sector que permet 1 
ries. 

Després d'aquestes consideracions, el Ple 
nuncia a favor de la aprovació provisional del 
ció del nou dispensari municipal, considerant 
veure la instal.lació d'una sala per R.X. i a 
guer d'algun despatx a hores convingudes dem 
oftalmologia, odontologia i altres que po~ués 
oferir un millor servei i una amortitzacio op 
finançament del manteniment dels locals. 

edac t pe erv 
e la Profunditat Edific 

ses del casc urba, en sectors 7 i 8 de les N 
Planejament de Llagostera, i a proposta de l'A 
favorablement per la Comissió informativa de Ob 
banisme, junt amb les Normes que assenyalen el 
es prenen els segUents acords, per unanimitat d 
bres presents en aquest punt de l'ordre del dia 

ler.- Aprovar inicialment l'Estudi de Deta 
nies Municipals i la seva Memòria adjunta refer 
Edificable de les Illes de Cases de SÒl Urbà de 
senvolupament de les Normes Subsidi~ries de P 
tera. 

2on.- Obrir un tràmit d'informac16 PÚblica 
al B.O.P. pel termini de quinze dies 1 al tauló 
sa de la Vila, podent ésser examinat per quals 
lar-se les al.legacions que siguin pertinents. 
25~ll~r.- Aprovat, en el seu cas, definitivamen 

Ajuntament, es trameter~ dins dels deu dies se~U 
d'aquest 1 una còpia de l'expedient administrat 
a la Comissió Provincial d'Urbanis~e competent, 
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"L'Ajuntament de Llagostera, de manera id~ntica a tants al~es 
ha deixat d'ingressar any darrera any, el que constituta una obli
gació imposada per una legislació anterior al règim constitucional 
NO hem d'entrar aquí a qUestionar ni la natura ni la justificació _ 
de la Institució, de la que només podem esperar una llei regulant 
la seva desaparició, que potser s'està retrassant per causa d'un 
romanent de funcionaris que va crear una Ordre Ministerial de 6 -
d'octubre de 1948. Hem d'anar només a una qUestió pràctica: el PÒ
sit Municipal més d'un milió i mig de pessetes, que en fa?. 

"La gestió del Pòsit s'ha incorporat com una més de les ges - 
tions corporatives , actuant com a Junta Administradora . Però el Re 
glament, malgrat tot vigent, estableix la responsabilitat als tres 
Clauers ~lcalde, Secretari i Dipositari del Posit-, entre éls al-
tres molts conceptes, per la manca de moviment efectiu . Més greu
encara és l ' actual situació, que s ' arrastra de fa temps de l ' inte
rès baix que obté aquest DipÒsit al Banc . Hi han vàries solucions : 

" 1.- Liquidar efectivament el POsit, e l que és perillÓs en la 
legislació actual, ja que els seus diners anirien al Servei Cen--
tral de POsits provisionalment, malgrat no es compleixen a Llagos 
tera les condicions establertes en l ' art . 2 de l R.O. 27 - 12- 1929 , -
que justifica l ' obligatorietat d ' existència de Pòsits , en concor-~ 
dància al Reglament de 195S , a poblacions de menys de 5 .000 habi- 
tants o essencialment agrícoles, solucions ambdues que ha superat 
aquesta vila . 

" 2. - Ing~essar els diners en un compte corrent amb interès -
premiat esperant poder liquidar el fons el més aviat possible . 

"3. - Publicar notòriament la seva existència i potenciar- lo, 
el que seria obligació i responsabilitat dels tres clauers , Alcal
de , Secretari i Dipositari del Pósit, que, no obstant, es sctmeten 
al criteri corporatiu, malgrat les sancions en què haur·ien de re -
caure secons l'article 98 del Reglament, pagant els interessos que 
normalment s'haurien d'haver ingressat . 

" Continuar en l'actual situació ti massa inconvenients. Per 
u~ costat , els diners paralitzats ofereixen una desvalorització -
constant. Per altre, els Clauers contrauen una responsabilitat eco 
nómica que no tenen perquè assumir . Per Últim, els seus gestors, ~ 
L'Ajuntament mateix, ti una responsabilitat política que no és - - 
justificada . 

" Crec que la millor actuació és, i així ho proposo al Ple, 
traslladar els fons a una compte corrent que pu~ui donar més del 
8% d'interés i esperar la conversió immediata d aquests PÒsits en 
una entitat coherent o la seva liquidació i reversió dels seus - -
caba l s a l'Ajuntament que l'ha nutrit . 

D'acord amb la proposta de l ' Alca l dia , després de parlar de -
la problemàtica creada entorn del tema , el Ple es pronuncia unàni 
mament en aquell sentit , utilitzant actualment els fons disponi-- 
bles per cobrir peticions que es considerin justificades, entre~! 
gesos necessitats i persones que reunin les condicions legals s -
esdevinguessin deutors de l'Ajuntament especialment en contribu-- 
cions especials. 

En aquest moment s'incorpora a la sessiÓ els Sr . Angel Grabu~ 
losa i Corcoy . 

7~. - APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL DISPENSARI MUNICIPAL . - Es sot -
met a la co~sideracio de 1 Ajuntament en Ple 1 aprovacio del pro-
jecte del dispensari municipal, redactat pels Arquitectes Josep Ma 
1 Manel Palcó i Hugu~t. que s'explica el seu funcionament, relaci2 
nantles diferències que s'han inuodult després de l'avant-projecte 
tn1cial 1 comparant-lo amb el r:ateix i amb l'estudi aprovat d ' urb! 
nitzacto dP la Qlaça del ~arril. 

A res~lte~ de la Comissió Informativa d'Obres Públiques i Ur 
ban is me, er q•Je s • ... a es t.Jd i a t :a seva condició tècnica, s 'ha cons i 

1~ derat neccssàriu la substituciÓ dP.ls lavabos públics de la planta 



El Plec de Condicions aprovat queda adj 
custòaia de Secretaria, no incloent-se a l'ac 
seva extensió. 

l'expedient a 
motiu de la -

4rt.-
Vist segons·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f.~~~~~e~c~n~~iF~ 
quest Ajuntament de data 20 de novembre de 19 no ha estat atesa 
l'Ordre d'execució de l'obra de tapament de d pous al costat -
del carni del Mas Roure, en propietat de Nico J.D. MOONEN, i-
que s'havia determinat amb anterioritat la pe llositat del ma--
teix, per unanimitat. i a ~roposta de l'Alca ia, es prenen els 
següents accrds: 

ler.- Encarregar a un contractista de la 
juntament amb la brigada municipal procedeixi 
referència. 

2on.- Determinar el seu cost per informe 
nicipal i posar-ho oportunament a cobrament 
ria ordinària. 

3er.- Denunciar l'incompliment del Decre 
posar la sanció econòmica de 2.500,- ptes. qu 
municipal de la Policia t1unicipal. 

Sè.- XPED 
CADA D' . en en 
cord amb l'informe favorable emès per la Comi 
d'Obres PÚbliques i Urbanisme, per unanimitat 
presents dels tretze que de dret formen aques 
prenen els següents acords: 

ler.- Considerar necessari obtenir un te 
per a la utilització de la brigada municipal 
les i~mediacjons de la Casa de la Vila, entr 
res de Girona a Sant Feliu i de Tossa, carrer 
ragall, Sta. Anna, Olivareta i Baixada de Ca 

2on . - Aprovar la seva adquisició a trav 
Concurs-Subhasta, aprovant el Plec de Condici 
dient. 

3er.- Exposar al pÚblic el Plec de Cond 
adquisició d'acord amb l'article 119 del R.D . 
d'octubre, durant el termini de 8 dies hàbils 
de la Corporació i 9.0.P. als efectes de que 
rec la mac ions. 

4rt.- Anunciar simultàniament el Concurs, 
rització formulada per l'article 120 de l'e 
guin presentar-se proposicions dins el termin 
cord amb el Plec de Condicions. 

5è.- Obligar-se a consignar en Pressupos 
per fer front a la despesa que pugui constitu 
que determini la prÒpia licitació, ja que iruci 
pus en aquest concurs. 

El Plec de Condicions aprovat queda adjun 
custòdia de Secretaria, no incloent-se a l'ac 
seva extensió. 

6è.- PROPOSTA RESPECTE AL PÒSIT AGR!COLA. 
posta de l'Alcaldia que diu el següent: "El P 
Entitat amb personalitat jurÍdica irregular qu 
Reglament de 1955 que, política 1 efectivament 
com a Institució, constituint una reminiscènci 
cionista que ha donat lloc a un aprofitament d 
tipus totalment personalista en favor de pers 
Institució. 
~5 · 11 ;¡ ;, 
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ler . - Aprovar• el Plec d!'l Condicions ec:onòmico-adrninistratives 
-u~ han de reGir la convocatoria del Concurs-SubhaRta i posterior 
;xecució de l'obra p~blica, segons projecte de construcció del cul 
¡ector del c~rrer Canalejas, de conformitat amb les Normes vigents. 

2on. - Facultar ul Sr·. Alcalde perquè prengui totes les provi
d~ncles necess~ries per l'execució de l'anter1or acord. 

3er.- Exposar al pÚblic el referit plec de Concidions, mitjan 
çant la seva publicació al Tauló d'Edictes i al B.O.P., durant el
termini de 8 d1es hbbils als efectes de reclamacions . 

4rt.- Continuar l'expedient de licitació fins a l'execució d~ 
finitiva de la mateixa . 

5è.- Confirmar el procediment de Concurs-Subhasta escollit 
com el mis adient ja que junt amb els princjpis de publicjtat i i
g~altat d'oportunitats que garanteix el procediment de la subhasta, 
es valora positivament l ' exigència, junt amb les pliques cnrrespo
~ents a la proposta econòmica i administrativa, la de referències 
tècniques, perquè s'eliminin les ofertes dels concurrents que no
ofereixin condicions objectives 1 subjectives favorables, essent -
cspecífic.ament prohibit per l ' Ordre Ninisterial del 12 de novembre 
1e 1981 la contractació d1recta al superar el 10 % del Pressupost 
d' Invers ions· del que es financia. 

El Plec de Condicions aprovat queda adjuntat a l'expedient a 
custodia de Secretaria, no adjuntant-se a l'acta amb motiu de la -
seva extensió. 

3er. - PLEC ~E CONDICIONS PER A L'EXECUCIÓ DEL COL . LECTOR DEL 
:AFRER COSTA BRAVA I CONCURS PER A L'SEVA CONTRAC1ACIO.- Es cons! 
dera la proposta dc la Comlssio Informativa d'Obres Publiques i Ur 
banisrne, atenent al Plec de Condicions redactat per a la construc~ 
c1ó del col.lector del carrer Conta Brava, segons projecte redac - 
tat per l'enginyer ind~strial Sr. Pere Batet i Baiges, per convoca 
tòria de Concurs-Subhasta així com al corresponent projecte d'urba 
~ització aprovat per aqu~st Ajunta~ent, del que forma part aquest
projecte. 

S'estudi~ la documentació presentada i la problemàtica del -
~ector que pot solucionar-se amb aquesta execució d'obres, pel que, 
j'acord amb el dictamen dc la Comissió Informativa d'Obres PÚbli 
~ues i Urbanisme, per unanimitat de tots els membres presents , es 
prenen els segUents acords: 

ler. - Aprovar el Plec de Condicions econòmico-adrninistratives 
~.ue han de regir la convocatòr·ia de Concurs -Subhasta i posterior -
execució del contracte d ' obr·a pÚblica, segons el projecte del col
lector del carrer Costa Brava, de co~formitat amb les Normes vi-- 
~ents . 

2on .- Facultar al Sr. Alcalde perquè prengui totes les provi
cències ncce~sàries per a l 'execució de l ' anterior acord. 

3er . - Exposar al pÚblic el referit Plec de Condicions, mitja_!! 
~ant la seva publicació al Tauló d ' Edictes i al B.O.P. durant el -
~rminide 8 dies h~bils als efectes de reclamacions . 

4rt. - Continuar l ' expedient de licitació fins a l'execució li~ 
finitiva de la mateixa. 

Sè . - Confirmar el procediment de concurs-subhasta, escolllt 
tom el més adient ja que junt amb els princjpis de publicitat 1 i 
I!Ualtat d ' oportunitats que garanteix el procediment de la subhasta, 
es valora pos1t1vament l ' existència, junt amb les pliques correspo 
'lents a la p¡•oposta econòmica i a 1 'administrativa, la de referèn:: 
t.les tècniques perquè s'eliminin les ofertes de concurrents que no 
~fereixin condicions objectives i subjectives favorables, essent 
específicament prohib1t per l'Ordre Ministerial del 12 de novembre 
de 1981 la cuntractació directa al superar el 10% del Pressupost 
d•Inverslons del que es financin . 
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ELS REGIDORS 

ACTA ;Jo 

A la vila de Llagostera, el dia vint-i nove~bre de mil 
nou -cents vuitanta-quatre a la Sala de Sess1on de la Casa de la -
Vila sota la Presidència del Sr. Alcalde JOsep ig i Rodó es reu-
neixen els Srs. Joan Gruart i Comas, Josep Ra z i Cano, Joaquim 
Comas i Tarrés, Josep Turon i Boadella, Jos eh i Vall-llose-
ra, Joan Coll 1 Bueno, Joan fabrellas 1 L~uvera.~ i Salvador Parés 
1 Vilà, actuant coc a Secretari , Joaquim Ll s i Clos. 

Excusen la seva assistència els Srs. Jos Albà i Matamala, 
Lluís Nu~ll i Creus i Joan Puigdemunt 1 Coll . mbé excusa la seva 
assistència puntual el Sr. Angel Grabttlosa i coy. 

Essent les vint-i - dues hores el Sr. Alca declara oberta la 
sessió i s'entra en 1' estudi dels assumptes in l'ordre del 
dia . 

ler.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE 
Es llegeix !•acta de la sessio anterior que~~~~~~~~~~~ 
mitat . 

cc ons per a ~ons ruec 
Canalejas sep:ons projecte redactat per l'engin 
Pere Batet i Baiges, per convocatòria de Concu 
com el corresponent projecte d'urbanització d 
per l'Ajuntament del que forma part aq~est pr 
positivament el dictamen de la Comissio Inf 
ques i Urbanisme, després de plantejar el Sr 
màtica que crearia en alguns llocs el futur 
gua en un altre lloc diferent de l'utilitzat 
lector, qUestió que es plantejarà oportunamen 
soldre-ho en un termini breu, per unanimitat 
presents es prenen els segUents acords: 
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•ots els regidor•.:; var, tornar a marxar. 
El .:ir. Ramírez no creu que pugui critic.ar-se ni l'cspontan('i-

tat n1 l'assistència dc regidors. Entén que l'Únic criticable és -
~~e les boques d ' incendis no estiguessin degudament adequades. 

El Sr. Nuell m~nifesta que ell confiava en el Sr. Surós, que a 
,o~pte de companyia d'algUes 11 afimava que estaven repassades to-
tes les boques d ' incendis. 

El Sr. Fabrellas diu que ell va anar al dipÒsit dc l'aigua 1 a 
casa del Sr. Surós que 11 va dir que a ell no 11 havien comunicat, 
tot això preveient el possible eixugament del dipòsit de l'aigua. 

El Sr. Nuell diu que els bombers no tenien l'acoplamcnt a les 
~oques d ' incendis, però que aquestes pod1en estar bé. En aque~t sen 
t1t manifesta que els bombers canvien molt sovint les caracterlsti~ 
ques dels hidrats i que en Lluís Company té una reducto;a . 

El Sr . Fabrellas pregunta,en aquest cas, qui pagara les despe
ses de l'ail>ua . 

Interve el Secretari, afirmant que no pot cobrar l ' Ajuntament 
~espeses d ' aigua no quantificades per comptador i que en aquest cas 
sos , podria establir - se una ordenança municipal per a la cons truc -': 
ció i manteniment de boques d'hidrats a càrrec de les Companyies 
d ' Asse~urances que operin en la zona , que, no obstant , avui està 
sense us en molts llocs. 

El Sr. Fabrellas manifesta que els de la companyia d ' AlgUes 
pretenen facturar les despesea d ' aigua. 

El Secretari contesta en el sentit de que no es pot cobrar per 
qJè no està controlat per cap comptador corresponent a un ús part!': 
cular diferenciat. 

El Sr. Nuell c.reu que potser s ' hauria de comprovar les condi-
cions de seguretat de les diferents fàbriques. 

En aquest sentit, el Sr . Alcalde manifesta que existeixen mol 
tes activitats a la vila sense llicència d ' obertura adequada a la -
~lei d ' Activitats Classificades . per ésser el seu funcionament molt 
anterior a l ' esdeveniment d ' aquesta llei que , això no obstant, est~ 
b~ia ~n tercini per u l'adequació a la oateixa. 

El Sr. Puigdemunt creu que el pla d ' emergència és molt necessa 
ri , insistint amb ell, arrel de considerar el perill que suposa --
: • ex~stència d ' activitats com la que ell mateix regenta, per exem-
Ple , de la qual en comenta el perill i les exigències de mesures de 
seguretat, pronunciant - se en el mateix sentit l ' Alcalde, que creu -
necessari revisar la situació de moltes indústries, comerços i al-
~res activitats . 

El Sr . Nuell recorda l ' incendi en una discoteca a Madrid i la 
responsabilitat municipal derivada del mateix , establint -se una dis 
cusió dels criteris de responsabilitat amb el Sr . Ram í rez . -

El Sr . Alcalde i el Sr . Albà conclueixen en el sentit de que -
cal fer una revisió ben feta . 

10 . 6 .- El Sr. NueU pregunta al Sr . Alcalde què h.i fa u la Sa 
la d ' Actes l ' Avant - projecte d ' ampliació de la REsidència Municipal 
",Josep Baulida" . 

El Sr . Alcalde explica la realització de l ' avant-projecte i ~-
4es gestions actuals en relació a l ' intent d ' aconseguir alguna sub
venció. 

El Sr . Nuell demana que s ' informi al Ple de l ' Ajuntament, de -
tant en tant, del que succeeix dins la Residència Municipal. EI Sr. 
I'.Jigdemunt considera que normalment tota la feina d'allà dintre que 
reïlitza la Junta és de rutina, concluent en el sentit de que ja-
S'informarà més sovint del que succeeix en la Residhncia Municipal. 

I no havent -hi més assumptes de què tractar, essent les vin~--
1-quatre hores menys cinc minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessio i 
BMb ella la present acta que és sir,nada pels assistents , amb mi, el 
~ecretari, qu~ ho certifico. 



parin a ell, i essent el responsable 1 la Polic Mupic1pal li hau. 
ria d'haver comunicat, puntualitzac1o en la qu esta d'acord el Sr, 
Albà. 

El Sr. Nuell, en aquest punt, considera 
lament la Policia Municipal respecte als regid 
hi han estat presentats. 

El Sr. Alcalde diu que la Policia Munici 
problema de l'aigua anant a buscar-la a la pis 
tiu pel qual van avisar al Sr. Coll a l'anar a 

El Sr. Nuell afirma que si hagués anat ma 
fer responsable a ell, havent sortit bé per ca 
no hi havia ordre en l'extinció de l'incendi, 
de fer responsable, motiu pel qual era necessa 
sat a l'Ajuntament. 

1 va solucionar el 
ina municipal, mo-
Luscar-11 les claua 

t no se' 1 podia 
ualitat degut a què 
uan al~ú se n'havia 
i tambe haver avi--

El Sr. Alcalde assegura, en quant a la qU tió de l'ordre, -
que la Policia Municipal va actuar segons els i ordenaven els bo~ 
bers. 

El Sr. Albà manifesta que una altra vega 
més bé. En aquest sentit, el Sr. Nuell consid 
ser el Sr. GUell, Cap del Servei d'Extinció d' 
l'ordre pÚblic. 

El Sr. Alcalde manifesta que 
col.laborar, reafirmant-se el Sr. 
sortir bé, però per casualitat. 

El Sr. Albà torna al tema de 
on arriba la seva competència per la delegaci 

El Sr. Nuell afirma que si hi han respons 
a les verdes i a les madures, preguntant per s 
ponsables de cada àrea, comparantles seves atr 
en el seu dia en incendis al bosc amb les d'aq 
del casc urbà. 

El Sr. Alcalde considera que quan es pr 
d'aquest tipus, el regidor que sigui ha d'act 

El Sr. GrÚart proposa l'elaboració d'un 
sos d'emergència. El Sr. Albà creu que és nec 
posta. 

s'ha d'organitzar 
que no havia de -
endis, qui manés 

aquest cas era -
intre de tot va --

itat, preguntant -
e "catastrofes". 
les han de ser-ho 
realment hi ha res 
cions reconegudes 
t incendi dins 

ixin desgràcies --

d'actuació en cas 
ia aquesta pro-': 

Els Srs. Albà i Nuell manifesten que ells o parlen d'actua-
ció, com diu el Sr. Alcalde, sino de responsab itats, concepte-
que és debatut pel Sr. Alcalde 1 el Sr. Albà. 

El Sr. Ramírez intervé afirmant que la r 
Nuell és la de deixar que les boques d'incend 
ment acondicionades. Creu que aquesta és la 
foc no l'apaga cap regidor. 

Intervé el Sr. Nuell i el Sr. Albà manifes 
responsable d'una caixa, primer n'ha de tenir 
debat el Sr. Alcalde i el Sr. Albà, afirmant aq 

onsabilitat del Sr. 
estiguin deguda--

funció i que el -

que un regidor -
clau. Entren en -

est que el proble-
ma és el de manca d'organització. 

El Sr. Nuell creu que en el foc ningú hi f ia res, només els 
bombers. 

El Sr. Alcalde es mostra content per la co . .laboració espont~ 
nia dels regidors. 

El Sr. Nuell creu que la gent a la vora de foc no feia més -
que nosa. 

El Sr. Comas considera que tothom estava a 
per si era necessari. 

Els Srs. Nuell i Albà discuteixen els asp 
1 d'espontaneïtat, que es contradiuen conceptua 
insisteix per aixó, en el tema de la responsabi 

Els Srs. Albà i Puigdemunt manifesten que 
anar i que al comprovar la nombrosa assistència 
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là per oferir-se -

tes d'organitzaci6 
t. El Sr. Nuell 
t. 

ls també hi varen 
e tanta gent 1 de 
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dia per la Comissió Informativa. A propòsit dels projectes de col
.ectors, el Secretar1 dóna compte d'una queixa respecte al ~rojec 
te del col.lector del carrer Canalejas for~ulada a instància de la 
~emissió Provincial d'Urban1sme per la solució aplicada en traves
sar la riera Gotarra, que sembla que no es podrà tirar endavant -
sense la prèvia 1nstal.lació d'un sifó. En aquest sentit es formu
len vàries queixes de la gestió del Sr. Batet pel Sr. Alcalde i 
pel Sr. Albà. També el Sr. Nucll intervé per fer uns comentaris -
respecte del projecte del col.lector del carrer Costa Brava . 

9è.- COMPROMISOS PER L'OBRA D'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICI
PAL INCLOSA AL PLA D' OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA¡ ANY 1983.- Per 
~nanimitat de tots el membres presents a la sessio i amb el quorum 
que fixa la Llei 40/19:3J, de 28 d'octubre, s'adopten els sep;~lents 
acords : 

ler . - Fe:r constar a la Generalitat de Catalunya, que l'Ajunta 
!:lent disposn, en ferm, dels tet'renys, servituds, energia, conc es-:: 
sions 1 permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, -
~ue son necessaris per la normal realització de l ' obra no 416/83, 
titulada "Ampliació del recinte del cementiri municipal", inclosa 
en el Pla d ' OBres i Serveis de Catalunya, any 1983, i es compro-
met a aportar els documents acreditatius de la seva obtenció. 

2on . - L'Ajuntament es compromet, així mateix, a solucionar al 
seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobre aquest aspecte 
sobrevingui abans de l ' inici de les obres o durant la seva execu - 
c:ó. 

lOè.- PRECS I PREGUNTES.-

10.1.- El Sr. Comas comenta el perill que suposa l'existència 
d' una activ1tat de ve~da de butà, amb la gran quantitat de bombo-
nes que aixÒ presuposa. Intervenen en aquest sentit els Srs. Nuell 
Albà, Puig i Gruart, en considerar que pot ésser un greu perill i 
reclamant un informe sobre aquesta circumstància a la Policia Munl 
~ipal, de l'edifici del carrer Alvarez no 15. -

10.2.- El Sr. Alcalde dóna coneixement de la mort en accident 
de tràfic de Mi Assumpció Vert i Ros, Secretària de l'Ajuntament
de Sant Feliu de Pallarols, filla de Miquel Vert, auxiliar d'Admi 
~istració General d ' aquest Ajuntament i antiga funcionària també -
d' aquest Ajuntament. Per unanimitat, el Ple fa constar el seu con
dol a tots e ls famillars. 

10 . 3 .- El Sr. Albà dÓna coneixement de que s ' ha produ~t una -
tallada d'arbres a la riera Gotarra que han produït molta brossa, 
Perjudicant el curs normal de les aigües , en no haver-se realitzat 
la neteja oportuna, motiu pel qual, el Ple de l'Ajuntament trasll~ 
da una denúncia a la Comisaria d'Aigües, que segons el Secretari -
de l ' Ajuntament, té la competència d ' aquesta gestió . 

10.4 .- El Sr. Albà pregunta per la filmació del poble de Lla 
gostera realitzada per un equip de TV-3. El Sr. Gruart li contesta 
que ell els va ater,dre i que van portar un guió fet prèviament, m~ 
~iu pel qual el reportatge conté el que prèviament s'havia estipu
lat. El Sr. Albà demana que es comuniqui quan sorti per TV-3. 

10.?. - El Sr . Nuell s'interessa de perquè no va saber en el -
Je~ moment que s'havia produït un incendi a la fàbrica del Sr . - -
Roic , del que va tenir-ne coneixement per accident en trobar al Sr. 
A¡calde, moment en el qual va pujar al llo~ del sinistre i va tro
bar-~l a tot l ' Ajuntament. 

El 3r , Alcalde contesta en el sentit de que a ell 11 van dir 
t.r.s vclns a la botiga de casa seva, tar:~bé, per cas.Jalitat i q.Je a.! 
xi se ' n van enterar tots, excepte, lÒgicament els bo~bers q.Je va -
tru.:ar-los directament l ' intere;sat. El Sr. !<.Jell ~oment.a Que en l

1
a 

seva situació de regidor de bombers, sl no es trobes aigua eD cu-
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Jf, 
AIGUA: El Sr. Alcalde considera que el r or va treballar , 

molt al principi en aquesta regidoria, disminu posteriorment, , a 
potser perquè temporalment han disminuit els p lemes de l'aigua . 
El Sr . Fabrellas diu que la problemàtica d'a continua essent-
hi i que és necessària la construcció d'un nou ou, ja programada . 

BIBLIOTECA: El Sr. Alcalde valora positi t la gestió en -
aquest sentit del Sr. Parés, a qui considera m preocupat per la 
qUestiÓ. El Sr. Parés manifesta que sovint es servir la Biblio-
teca com a guarderia o com a lloc per fer tr ls manuals, essent 
difícil de treure un vertader ús com a biblio a. El Sr. Alcalde 
cre~ necessari fomentar la participació de la inada . El Sr. Pa-
rés diu que ja fa temps havia fet alguna p~nnn~lt. ~ en aquest sentit 

SANITAT: Hi han coses positives segons el r. Alcalde, com -
l ' arranjament del dispensari municipal en els locals de la Creu -
Roja. L'Alcalde considera que hi ha un prob permanent, el de -
l'horari del metge. En aquest sentit el Sr. demunt manifesta -
que ja se solucionarà, instal.lant l'horari lat adequadament a 
l'exterior del local del dispensari. 

5è.- EXPE lENT D' ADJUDICACIÓ DE 
PÓBLICA I 

exp 
pedient i 
situació. 

Examinat l'expedient instrult a l'efecte 
ció del corriol situat paral.lelament a la Bai 
tre els edificis no 31 i 33 del carrer Ol1vare 
cat la seva qualificació urbanística en les N 
Planejament Urbanístic de Llagostera i per éss 
als interessos municipals la qualificació de b 
pis es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopoi 
acords que són aprovats per unanimitat: 

ler.- Alterar, en principi, la qualifícac 
lel a la Baixada de Caldes, desafectant del d 
quedant qualificat com a bé patrimonial de p 

2on.- Que es sotmetí a informació pÚbl 
mes en el TaulÓ d'Anuncis de l'Ajuntament, 
se les al.legacions que es creguin convenients 

De no formular-se reclamacions durant el 
pública es considerarà aprovat definitivament 
ficació jurídica de l'esmentat antic corriol. 

6è.- E PED 
CARRER 

canvi d'afecta-
de Caldes, en- 
r haver modifi
Subs idià ries de 

r més convenient --
patrimonial de prG 
dels segUents ___ : 

corriol para! 
i ús pÚblic i : 

1 termini d'un -
è puguin formular-



PERSONAL: El Sr. Alcalde valora positivament la feina efectua
~a pel Sr. Comas, però considera que no és correcte que continu i es 
sent ell l'encarregat de la brigada, a l'estar quasi tot el dia fo~ 
ra del municipi. per qUestions laborals, motiu pel qual fa referèn--

a cia a la proposta efectuada en el seu dia per canviar properament _ 
aquesta regidoria, així com canviar entre ells els titulars de les 

t delegacions d'Educació i Escoles, i Parcs i Jardins. 
ESCOMBRARIES: Hi han hagut queixes constants del servei de re 

~ollida d'escombraries que ha solventat el regidor puntualment. Al 
~ ~teix temps s'interessa l ' Alcalde per la qüestió dels bidons que -
- I servien com a recollidors permanents . 

I 

- ENLLUMENAT PÚBLIC: Considera que no hi han hagut queixes ha---

l
vent -se de fer només reparacions ordinà r ies i el canvi d ' un rellot
ge de pr ogramació d ' horaris d ' encendre i apagar l' enllumenat . 

HISENDA : No entra l ' Alcalde en comenta r is d ' aquesta regidoria , 1
ja que totes les tramitacions han estat fetes amb aprovacions de - -

1 sessions plenàries . 

ESPORTS: El Sr . Alcalde comenta les gestions relacionades amb 
l ' esport i considera im¡:ortant trobar una solució més econòmica pel 
~nteniment de la piscina municipal . 

FESTEIGS: El Sr. Alcalde valora positivament les gestions d ' a 
~ues ta regidoria . 

DISCIPLINA URBAN1STICA: El Sr . Alcalde considera aquesta una -

'
ciscip~ina complexa i entra a valorar la situació general actual en 
la materia . 

MUSEUS I EXPOSICIONS: El Sr. Alcalde considera que la fita més 

¡lmprtant d'aquesta delegació s ' obtindrà quan s ' aconsegueixi adequar 
.;n local per a exposicions . 

CEMENTIRI MUNICIPAL: El Sr. Alcalde valora amb un 10, utilit--

l
zant termes aritmètics comparatius les gestions d'aquesta delegació. 

SANEJAMENT: El Sr . Alcalde manifesta que està satisfet de les 
gestions del Sr . Albà en aquesta delegació , considerant que tot 1 -
havent - se efectuat moltes reclamacions en la matèria, les ha atès 1 

I
Soluc i ona t puntualment . 

ATUR : Considera que ara es comença a treballar en aquesta mat~ 
ria aprofitant les ofertes de col.laboració de l ' INEM subsidiant - 
treballs a les Corporacions Locals de treballadors en atur, valo- --
rant - ho molt positivament des de tots els punts de vista 1 , manifes 
tant , a més , que es tracta de fer una ajuda a treba l ladors en atur
que no estan subsidiats, a través d'una contractació temporal . 

BOMBERS : El Sr . Alcalde considera que ha estat molt positiva -
la neteJa dels voltants de l ' abocador d ' escombraries . Al mateix - -
temps, manifesta que recentment ha sorgit el problema de les reduc 
tores necessàries a les boques de reg pels serveis d ' extinció d'in 
tendis . 

PARCS I JARDINS: El Sr. Alcalde manifesta que el regidor ha po 
eat voluntat e~ les seves gestions, però que ha rebut queixes de no 
~reure les branques dels arbres en el seu moment. El Sr. Nuell li -
~entesta explicant algunes gestions i manifestant que no entra, per 
tonsiderar repetitiva l'explicació en el jardí de la Torre, al con
iiderar que t~thom sap valorar com va anar. El Sr. Alcalde ~anifes
ta que el regidor, ~n quant al jardi projectat a la carretera de G1 
rona a Sant Feliu h1 ha mostrat molta voluntat, malgrat la resposta 
~c~ada pel ~epartJment dr Demarcació de Carreteres . 



~' 
fàctics i Jurídics 
citen, considerant 
ció injustificada, 
ment. 

que justifiquin la procedènc a de gue ara sol.l 
en principi aquest Ajuntamen que es una recla~ 
ja que contradiu els rebuts ts en el seu m~ 

es 
pròpia 

CULTURA: Considera que l'octubre Cultural 
d'assistència, Ja que en diversos actes va hav 
escàs. El Catala, en el curs actual de classes, 
se signat el conveni de subvenció amb la Genera 
el dia d'ahir. En quant a l'Emiss~ra. que la e 
terès pel municipi, s'ha de tramitar la seva 1 

TRÀFIC: Considera que les actuacions de 
són molt positives i que ha millorat molt en 

VENDA AMBULANT: Creu que hi han hagut div 
repressió d'accions il.legals en aquesta matèri 
tar en aquest punt que farà una circular per ad 
veïns de que no creguin les campanyes de captac 
econòmiques que organitzen tantes entitats amb 
benèfics en no ésser que tinguin la corresponen 
pal que s'atorgaria a tots els cassos després 
ticitat de l'obra benèfica a què es refereixen. 

ASSIST~NCIA SOCIAL: Felicita a l'Angel Gra 
d'Assistència Social perquè en efectuar l'ingré 
trobar-se les germanes de l'Hospital en la imp 
jar-lo perquè si negava violentament 1 conside 
cessari per estrictes raons de salubritat, va s 
qui,juntament amb una germana,va procedir a ren 
Per això, l'Alcalde fa constar pÚblicament l' 
per una acció tan valuosa. 

També comenta el Sr. Alcalde que va ser im 
moment contractar un Assistent Social a través 
de municipis, però que no obstant això s'ha d 
tant pel poble. 

BENEFIC~NCIA: El Sr. Alcalde comenta el 
neficència i resumeix el seu funcionament. 

EDUCACIÓ I ESCOLES: El Sr. Alcalde creu qu 
regidoria, amb una bona marxa a tots els nivel 

Ja EDAT: El Sr. Alcalde valora molt positi 
ció de la IV Festa d'Homenatge a la 3a Edat. 

OBRES PÓBLIOUES I URBANISME: El Sr. Alcald 
regidor s'ha preocupat molt d'aquestesqUestions 
constant a l'Ajuntament en tots els temes relaci 
regidoria. 

MERCAT MUNICIPAL: El Sr. Alcalde manifesta 
queixes del funcionament del mercat municipal. 

ESCORXADOR MUNICIPAL: El Sr. Alcalde mani 
gut alguns problemes amb l'escorxador derivats 
tècnico-sanitàries que s'exigeixen i que aquest 
complir en el que manca. 

PONTS I CAMINS: Considera que s'ha fet 
n~~~e¡hq dc camins, no havent-se limitat als 

a estat un fracàs 
-hi un pÚblic molt 
funciona bé, ha ven• 
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-ltl ~entades obres 1 encarregar la realització dels plànols i d'una memò 
arn~ ria a l'arquitecte Sr. Lluís Pau. 
mo, . 

I no havent-hi mes assu~ptes de que tractar complert l'objecte 
d'aquesta sessió essent les vint-i-dos hores i vint-i-cinc minuts _ 

___ el Sr. Alcalde aixeca la sessió'i amb ella la present acta que es'--

=~§~ signadaE:e~~:E:::is;~ts amb mi, el Secretari, que:: certifico. 

~t' d~) 
:mt 1.lbiu 
~ i~ ~ 

fil~ ELS REGIDORS 1 -

or 

ACTA NO 15 DEL PLE ORDINARI DE 7 DE NOVEMBRE DE 1984.-

A la vila de Llagostera el dia set de novembre de mil nou-cents 
vuitanta - quatre a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila sota la Pre

e - sidència del Sr . Alcalde Josep Puig i Rodó es reuneixen els senyors 
Joan Gr uart i Comas, Josep Turon i Boadella, Josep Ramírez i Cano, -

ta Joaquim Comas i Tarrés, Joan F'abrellas i Lloveras, Josep Albà i M! 
tamala , Sa l vador Parés 1 Vilà, Lluís Nuel1 i Creus, Joan Puigdemunt 
i Coll , Joan Coll i Bueno i Ange1 Grabulosa i Cor coy . 

No excusa la seva assistència el Sr . JOsep Bl anch i Vall - llose
ra . Actúa com a Secretari Joaquim Ll orens i Clos . 

- Essent les vint-i - dues hores e l Sr . Alcalde obre la sessió i --
ia S' entra en l ' estudi dels assumptes inclosos en l ' ordre del dia. 

ler .- LECTURA I APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Es 
llegeix l ' acta de la sessio anterior que es aprovada per unan1mitat . 

2on. - DESPATX OFICIAL. - Es dÓna compte de l'aprovació per la -
Generalitat de Catalunya de la petició d ' aquest Ajuntament per con-
tractar directament les obres d ' ampliació del recinte del cementiri 
municipal. 

de 3er. - RECLAMACIO DE FACTURACION3 DE F . E.C.S.A. CORRESPONENTS A 
EXERCICIS LIQUIDATS.- Essent competencia del Ple decidir sobre el P! 
gaoent , previ reconeixement de deute d'una reclamació efectuada per 

- F.E . C. S . A. en relació a tarifes d'electricitat corresponents a anys 
anteriors, contingudes en exercicis ~uins pressupostos ja han estat 
liquidats, es sotmet a !a consijeració de la Corporació i es pren -
l ' acord unàn1m de sol.licitar de F.E.C . S.A. una relació de motius --
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r. 
es arreu e la construcció d'uns 

serna de la Guàrdia Civil i de l'oferiemnt efec 
ficina de Treball de Girona per se~uir utilitza 
de col.laboració amb la realitzacio d'obres mun 
rebut en el mateix sentit un ofici del propi IN 
d'un nou termini per sol.licituds de conveni, p 
Sr. Alcalde ha considerat convenient pensar en 
amb càrrec a l'Inem per la restauració de la Sa 
sa de la Vila, motiu pel qual es faria necessar 
executar un projecte, proposant al Sr. Lluís Pa 
va portar a bon termini la restauració de la Ca 
que té prou experiència en aquesta tasaca de 
que exigeix una obra d'aquesta categoria. 

Es recorda que ja s'havia parlat antrior 
de la seva conveniència en altres ocasions ant 
posta del Sr. Albà en el mateix sentit formula 
considerant tots els assistents que és molt imp 
aquesta obra i que al ~ateix temps pot sortir m 
aquests convenis INEM-Corporacions Locals, ten 
joritaríament el cost sera de personal, i per 
pel propi Inem. 

Després d'un debat sobre aquesta qUestiÒ s 
h expedient per sol. licitar al conveni per rea 
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ELS REGIDORS 

ACTA NO 14 DEL PLE EXTRAORDINARI DE 2 DE NOVEMBRE DE 1984.-

A la vi la de L1agostera, el dia dos de novembre de mil nou--
.::ents vuitar.ta-quatre a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila 
sota la Presidènc1n del Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, es reunei
xen els senyors Joan Gruart i Comas, Josep Turon i Boadella . Jo
sep Ramírez i Cano, Joaquim Comas i Tarrés, Josep Balnch i Vall--
~losera, Josep Albà i ~atamala, Lluís Nuell i Creus, Joan Fabre--
:las i Lloveras. Salvador Parés i Vilà i Joan Puigdemunt i Coll. 

Excusen la seva assistència puntual els Srs. Angel Grabulosa 
; i Corcoy i Joan Coll 1 Bueno, que s'incorporen al final de la ses

sió. 
Essent les vint-1 - dues hores el Sr. Alcalde obre la sessió i 

s'entra en l'estudi dels assumptes inclosos en l'ordre del dia. 
ler .- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ AUTERIOR .

Es llegeix l'ucta de la sessio anterior que es aprovada per unani
citat, després d'afegir, a ir.stància del Sr . Josep Albà, la pregun 
ta formulada al Sr. Alcalde en acabar de donar compte els regidors 
de les diferents gestions de les seves regidories, de què li sem-
blava l'actuació de cadascun d'ells, pregunta que el Sr . Alcalde
es compromet a contestar en una propera sessió . 

2on .- ~ESPATX OFICIAL .- La Corporació resta assabentada de-
l 'escrit de~LM comüñTCant una ampliació de crèdit per col . la
boracions INEM/Corporacions Locals, com a mesures de foment del -
t r eball, de la publicació del Reglament de la Llei 3/84 de mesu - 
res d ' adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya, i de la -
Presa de possessió en propietat del Secretari de la Corporació el 
Passat dia 4 d ' ocutbre . 

3er .- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE JOAQUIM LLORENS COM A SE 
:RETARI EN PROPIETAT.- Es dona compte del nomenament efectuat per 
~a Direccio General d'Administració Local, de Joaquim Llorens com 
a Secretari de la Corporació i de la seva presa de possessió el -
dia 4 d'octubre d'enguany. Amb aguest motiu el Sr. Alcalde diri--
~eix unes paraules de felicitacio al Secretari que són contestades 
1 agraides pel ~otasignant. 



. - AIGrA: El Sr. Fabrellas dóna compte de 
po4, en el seu mo~ent molt urgent, de la cons 
a la depuradora i d ' altres realitzacions, sens 
talls massa poc significatius . Ho assistit ~ u 
res en què s'ha estudiat tota la problem3t1ca 
positivo valoració . En aquests moments , hi ha 
parlat amb el Sr. Coll de la possibilitat de fe 
na municipal pel consum de la mateixa, creient 
tudiar- nc la seva rendibilitat, molt fàcil a la 
sum d'aigua que allà es realitza. També dóna e 
niència d'instal . lar comptadors per a jardins, 
ció de la tarifa de sanejament de la Generalita 

En quant a les realitzacions de GESESA, 
r1a, es poden valorar posit1vament, però rest 
dents de solució, especialment a nivell de con 
i de l'estudi de preus, que fins ara no s ' ha a 
ties i els trams de tarifa que preter.ia la Cor 

. -EDIFICIS MUNICIPALS : El Sr . Parés dÓna 
ció i actuació d ' alguns edificis municipals, f 
que tant l ' escola com l ' escorxador pertanyen a 
i que, en quant a les vivendes dels mestres, n 
persona més indicada per gestionar - hi cap ac 
i part al mateix temps . 

En quant a la biblioteca municipal consid 
molt bé , però qu&1a gent no hi va prou. També 
una bibliotecària del Servei de Biblioteques 
a molt positives s ' han de valorar les diferen 
s ' han desenvolupat a la mateixa Casa de les Vi 
procurar ampliar en el futur , donant ja divers 
plicar- les . 

. - SANITAT : El Sr . Puigdemunt afirma que e 
ha estat molt positiu . Al mateix temps , s ' ha a 
Creu Roja per a dispensa r i municipa l , mancant 
sar -hi un moble , amb el que s ' haurà millorat 
sanitària a la vila. No obstant , la solució de 
pal exigeix la construcció d ' un dispensari mun 
s ' estan actualment elaborant, amb l'equip mèd 
arquitectes redactors del projecte, podent és 
un termini no molt llarg . 

En quant a queixes sanitàries n ' ha rebut 
d'elles solucionades . En quant al problema re 
diferents sessions de l ' assistència del doctor 
munt manifesta que ha parlat amb ell, havent ac 
r i a la porta del dispensa r i municipal . En quan 
sistència d ' una nena durant l ' època de les seve 
d ' agost d ' enguany , d6na compte de que s ' ha tras 
nent denúncia de la policia mur:icipal als Serve 
Sanitat de Girona. 

l no havent - hi més assumptes de què tracta 
i - quatre hores, el Sr. President aixeca la sess 
present acta, que és signada pels assistents, 
que ho certifico. 
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pel que creu que podria haver-hi algun descuit. En quant a aques
~a delegació diu que moltes vegades han sorgit problemes i que en 
tots els casos s ' ha reparat el que s'ha pogut. El primer problema 
que ell ha considerat és la dependència amb la brigada municipal, 
que en part es va solucionar donant-li directament disponibilitat 
sobre la mateixa. Un altre problema molt greu era el rec de la Fu 
na ca que s'ha solucionat positivament amb la construcció del coi 
lector de la Trav. Plaça Barceloneta al passeig Romeu. -

En aquest punt el Sr. Nuell manifesta que s'hauria de nete-
jar el rec que baixa del Puig pel carrer del Sol. El Sr. Comas -
diu que la brigada hi ha d'anar-hi cada cop que plou . 

El Sr. Albà recorda com varis carrers es negaven quan plovia 
fort . Aquest greu problema s'ha solucionat fent unes clavegueres 
que connectaven amb les antigues i que, s ' ha comprovat que encara 
funcionaven. També hi ha hagut un altre problema que per solucio
nar-ho s'ha hagut d'acabar contractant un paleta, donant resul--
tats positius. 

En quant a projectes cal remarcar el de la construcció del -
col.lector del carrer Canalejas, que és una necessitat imperiosa, 
així com dels col.lectors del carrer Costa Brava i clavegueram-
del carrer del Sol, entre d'altres. També comenta molts altres -
problemes sorgits, alguns solucionats i altres de solució difícil 
o incl~s de problemàtica de tipus particular , corresponents, 
majoritàriament, a l'aparició d'humitats a soterranis de difere~s 
cases de la vila . 

. - AT~R: El Sr. Albà, després de comentar l'escassa competèn 
cia per arranjar el problema de l'atur d'aquesta regidoria, dóna
compte de la contractació de parats, subvencionats per l'INEH per 
a la realització d'unes obres menors a l'actual Caserna de la --
Guàrdia Civil. 

.. - CATÀSTROFES: El Sr. Albà comenta 9ue de moment no ha ha-
gut encara d'entrar en funcions en relacio anb aquesta delegació . 

. - BOMBERS: El Jr. NueU dóna compte de la neteja dels vol-
tants de l'abocador d'escombraries, que segons manifesta el Secr~ 
tari ha estat positivament valorat per la Comissió d'Activitats -
Classificades, que tramitava un expedient sancionador pel funcio
nament del mateix i al mateix temps, recorda l'antic projecte que 
es considerava important per la seva regidoria de l'obtenci6 de -
mànegues per alguns pagesos, acoplables a trac~r•cuba, que po--
drien constituir un cos de bombers voluntaris d ' intervenci6 imme
diata. En aquest sentit, un cop més, afirma que si no tenim enca
ra en aquesta vila les mànegues, ~s perqu~ no ens les han volgut 
donar, encara que s'han manifestat bons propbsits en ordre a un -
futur immediat per part del Servei de Bombers de la Generalitat -
de Catalunya - Diputació de Girona . 

. -PARCS I JARDINS: El Sr. Nuell d6na compte de la seva in-
tenci6 d'arranjar el jardi de la Torre, que no va ser ben acollit 
en el seu dia pel Consistori. Al mateix temps explica algunes ge~ 
tions en relac16 ul de la carretera de St . Feliu, i manifesta que 
segons els contactes mantinguts, no serà possible obtenir subven
cion.:;. 

El Sr . Alcalde, després de la intervenci6 del Sr. Nuell, co
menta amb ell que, segons el que ha ~anifestat el Sr. Grabulosa, 
en el sentit de què no podia assistir a les reunions amb l'escola, 
i recordant que el 5r. Nue1l rlhavia estat anteriorment regidor, 11 
proposa un possible canvi de delegacions, traspassant Parcs i Ja! 
dins al Sr. Grabulosa 1 Educaci6 i Escoles al Sr. Nuell. 



cions i comptes d'Intervenció i Dipositaria i 
plen~ria la modificació d'Ordenances Fiscals, 
inferior al 10 % de promig ja que, junt amb a 
que superen aquest 10 %, n'hi han algunes alt 
díficat . 

. -ESPORTS: El Sr. Coll comenta la creaci 
cipal d'8sports i la planificació a la sí del 
ment de subvencions municipals. També dóna com 
ció de l'esport escolar, que mou activitats arn 
de 400 nens i nenes i que enguany pretén plan 
de competició amb confrontacions entre pobles 

En relació a la piscina municipal manifes 
nitivament aquesta temporada el diumenge passa 
aprovat la corresponent liquidació amb el conc 
de col.laboració dels factors meteorolÒgics, h 
però planteja un problema el seu cost excessi 
aquest sentit, el Sr. Alcalde confirma que ex 
sistema de cloraciÓ molt més econòmic, segons 
el funcionament de la piscina municipal d'Arb 
tres. 

- FESTEIGS: El Sr. Coll dóna 
ferents actes, des dels Reis fins a 
oblidar diferents actes de car~cter municipal 
ta Major d'enguany. En relació a l'any 1985, 
notícies del Casino Llagosterenc per comprovar 
s'ha d'adoptar. 

En aquest sentit, el Sr. Nuell obre un 
venen varis regidors, afirmant que la Festa 
començar a organitzar ja ara . 

. -DISCIPLINA URBANÍSTICA: El Sr. Coll 
gunes actuacions de la Generalitat i del propi 
ció a la parcel.lació il.legal de Can Críspins 
ció urbanística en relació a la construcció s 
fent cas omís a una ordre repetida de paralit 
té un expedient sancionador obert i que podria 
al seu enderrocament, mesura que, segons el S 
tú de prendre alguns membres de la Comissió Pr 
me . 

. -MUSEUS I EXPOSICDNS: El Sr. Blanch 
principal realització dins de l'àrea de la s 
rehabilitació del local de l'Estació, seu del 
tums, que solament hi falta l'obra de pintura. 

.-CEMENTIRI: El Sr. Blanch dÓna compte d 
d'uns pous in~tils per la construcciÓ de 8 nín 
mateix temps que de la construcció d'una vorer 
xols davant de l'església. 

ECOLOGIA I MEDI AMBIENT: El Sr. Blanch 
idea de netejar el tros de via que va de la ca 
fins al terme, per convertir-ho en un passe1g, 
un cost petit, ex~epte dos ponts que s'haurien 

També el Sr. Blanch dÓna compte de la rea 
exposicions, que creu s'han d'augmentar en el 
temps, expressa la necessitat d'adquirir algu 
rial auxiliar . 

. -SANEJAMENT: El Sr. Albà manifesta que 
sió preparat per donar compte de les gestions 
25 li :!S 
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.-ESCORXADOR MUNICIPAL: El Sr. Turon comenta l'ordre de para 
¡ització de l'escorxador i l'exigència de complir vàries candi---~ 
cions tècnica-sanitàries, de les quals en manca encara la instaLla 
ció de la depuradora. -

.- POliTS I CA!-IINS: El Sr. Turon dÓna compte de la realització 
jel repàs anyal de diversos camins que enguany s'ha ampliat tant -
en quant a recorregut dc camins arranjats com en l'escampada de -
gresa en diferents camins en pitjor estat. Al mateix temps, cal -
destacar la reconstrucció d'un pont al veïnat de Bruguera en colla 
ooració dels propietaris especialment efectats. -

.-PERSONAL: El Sr. Comas dÓna compte de les principals rea-
litzacions de la brigada municipal. Al mateix temps explica el pro 
blema que s'ha donat en relació a les vacances del personal, en _:: 
què hi havia algun regidor i algun membre del personal que ignora
ven quan farien les vacances, motiu pel qual, trencant una llarga 
tradició, s'ha d'iniciar la programació de vacances d'acord amb
les necessitats municipals. En aquest punt el Sr. Alcalde manifes
ta que s'ha d'estudiar especialment quins mesos són els ideals per 
establir torns de vacances. Per Últim, el Sr. Comas manifesta que 
creu necessari controlar les feines de la brigada municipal mitjan 
t;an t fulls de treball. -

El Sr. Nuell pregunta al Sr. Comas si creu interessant que -
controli la feina de la brigada municipal una persona que està tre 
ballant sempre fora del terme municipal. -

En aquest sentit, el Sr. Comas contesta que ja en el moment -
1el seu nomenament com a Conseller-Delegat de Personal va manifes
tar aquest inconvenient, encara que ha intentat superar-lo amb el 
contacte diari amb el cap de la brigada i amb la previsió de fei-
nes a realitzar amb suficient antelació. 

El Sr. Albà s'interessa per conèixer la possible necessitat -
de tenir un paleta entre el personal de la brigada municipal. En -
aquest punt, contesta el Sr. Alcalde manifestant que pot ser un -
problema a la llarga la contractació de més personal a la brigada. 
ja que és dificil que seguís complint un paleta amb propietat d'una 
plaça de funcionari, com si no ho fos . 

. -ESCOMBRARIES: El Sr. Comas comenta que hi han hagut bastan 
tes trucades 1 problemes amb la recollida d'escombraries, amb quei 
xes dels veïns que han estat resoltes en lo possible. Però, exis-~ 
teix un problema de difícil resolució, i és les deixalles produï-
des per obres, arranjaments de jardins i altres de gran volum que 
no poden ser recollides pel servei ordinari. Amb aquest motiu s'han 
instal. lat uns contenidors als Escuts, al camí del cementiri i a 
la carretera de Tossa. Han estat ben acollits, segons s'ha pogut
comprovar per la seva utilització i Últimament s'ha aconseguit un 
contractista, el mateix que té el servei de recollida d'escombra-
ries, que ho farà a meitat de preu . 

. -ENLLUMENAT PaBLIC: El Sr. Comas dóna compte de diferents -
gestions en relació a la instal.lació de comptadors de reactiva i 
de tarifa amb discriminació horària. En quant a problemes succe!ts, 
cal destacar el xafament de diverses faroles i el mal funcionament 
de les cèdules fotoelèctriques. També cal considerar, intentant e~ 
talviar electricitat el canvi de bombetes amb un model de la casa 
Philipps, que ha sortit Últimament al mercat i que dÓna llum natu
ral en lloc de la ja coneguda llum de color groc • 

. -HISENDA: El Sr. Comas comenta que s'han realitzat les ope
racions anuals ordinàries d'aprovació de pressupostos, liquida----



El Sr. Crabulosa dóna co~pte de l'obertu 
nament de la Llar del Pensionista, que ha es 
molt ben acollida i amb ~ran participació de 
la. També aquest any esta prevista l'organít 
la Ja Edat en la seva 4a edició 1 pel dia 28 d 
està trobant molta col.laboracio de totes les 
locals . 

. - BENEFIC~NCIA: L'Ajuntament se'n fa cà 
mèdica de la gent inclosa en el padró munici 
de les càrregues farmacèutiques que precisin. 

. EDUCACIÓ I ESCOLES: El Sr. Grabulosa 
lització d'obres a la Guarderia municlpal, ob 
llores. 

En aquest punt es debat la qUestió de la 
a la Llar del Pensionista i la cobertura de 
Institució municipals, sol.licitant el Sr. A 
estudiés la possibilitat de sufragar, increm 
si és necessari, les despeses corresponents 
guarderia municipal, que si bé obté una subv 
sufraga la calefacció en contra del que suec 
Pen s ionis ta. 

En quant a les Escoles, el Sr. Grabulosa 
realitzat algunes reformes de pintura, s'ha a 
les diferents reparacions ordinàries del Cent 
manera, s'ha de pintar necessàriament el menj 
guany s'ha iniciat l'organització d'un viatge 
liaritzar als nens i nenes dels Últims cursos 
catalanes, quins edificis van ésser enguany v 
de 7è. i Sè. del Col.legi PÚblic Lacustària. 

També manifesta el Sr. Crabulosa que té 
tència a les reunions, que totes s'efectuen p 
que pel seu treball li és més inconveni~nt. P 
festa al Sr. Alcalde i als seus companys de e 
disposar d'aquesta Conselleria si trobessin a 
tat de delegar-la a un altre regidor . 

. -PLANEJAMENT, GESTIÓ URBAN!STICA I OBR 
Ramírez dÓna compte de les Últimes iniciativ 
els resultats concrets en què, en desenvolupa 
Subsidiàries, s'ha obtingut l'aixecament de 1 
cessió de llicències de la Unitat d'Actuació 
ció del P.E.R.I. del Puig del General pel Sr. 
d'Actuació Raset pel Sr. Soler i del sector CA 
de Llobatera. Al mateix temps, s'ha constituït 
tat de Conservació 1 Manteniment de Mont-Rei i 
Junta de Compensació de Llagostera només falta 
propietari majoritari. 

També dóna compte de les obres efectuades 
riera Gotarra, conegut com a passarel.la peat 
dels voltants de la piscina municipal, la reh 
cals de Creu Roja i l'arranjament d'un d'ells 
a l'A.T.S. municipal, la Guarderia, Emissora 
Pen s ionis ta . 

. -MERCAT MUNICIPAL: El Sr. Turon dÓna 
citat de sol.licituds de llocs fixes al mercat 
moltes ocasions no complien els requisits lega 
des i que s'han atorgat, en quant complien els 
d'acord amb l'espai disponible. També és impor 
vació en aquest Ple del Reglament de Règim Tnt 
nicipal. 
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i o Bè.- DONAR COHPTE PELS REGIDORS DE LES DIF'EREIITS GESTIONS DE 
lES SEVES ClliSELLERIES.- El Sr. Alcalde dona la paraula a cadascun 
dels regidors encarregats de les diferents delegacions, perquè ex
pliquin les gestions realitzades en cadascuna d'elles. 

vi 

1 
s 

i a 
i 

.-CULTURA: El Sr. Gruart informa de la creació del Consell _ 
de Cultura i algunes de les seves realitzacions . Valora positiva-
~ent la política iniciada de subvencions amb presentació de pressu 
postos d ' activitats organitzades per diferents Entitats locals -~ 
amb el criteri que ha acceptat unanimement el Consell d ' exclou;e _ 
les activitats privades d'un organisme en tant en quant no siguin 

:!a · d'interès pÚblic rellevant. 
Dóna compte de l ' organització de la Mostra de Teatre, de l'Oc 

tubre Cultural i dels Cursos de Català, enguany incrementats amb~ 
i ó un segon nivell . Tamb¡ dóna compte de la creació de l ' emissora mu
~a nicipal i de l ' aprovació d ' un primer planing de programaci6, que -

mostra a tots els presents . Comenta que en un principi l ' emissora 
va ser una activitat exitosa i que va obteni r molta participació , 
fins que va travessar una etapa de cansament entr e els seus col . la 

ó, boradors . Econòmicament té un balanç positiu que ha permès actual~ 
ment disposar d ' un romanent de 180 . 000 ,- ptes ., tot i havent gas - 
tat una bona quantia amb materia l. El personal treballa gratuita -

' ment i tot el benefici ve de la publicitat . En aquests moments es 
preté adquirir un aparell portàtil . 

. - TRÀFIC: El Sr . Gruart dóna compte de l ' encàrrec formulat a 
un Inspector de Tràfic per efectuar un estudi de la viabilitat al 
municipi , que ha estat acceptat per la Direcció Provincial de Trà
fic , encara que anirà lenta la seva elaboració. En quant a la Poli 
cia municipal afirma que mitjançant la compra del cotxe i la ins -~ 
tal . lació de l ' emissora junt amb la contractació de 2 efectius més 
s ' han pogut cobrir les 24 hores de servei el que ha donat un resul 
tat molt positiu, segons ho demostra una relació de denúncies i iñ 
tervencions més significatives que dóna a conèixer a la Corporacia 

. - VENDA AMBULANT: Es dóna compte pel Sr . Gruart de diversos 
controls d ' accions il . legals de venda efectuades per la prÒpia Po
licia municipal. 

En aquest sentit , intervé el Sr . Alcalde per fer constar que 
~an estat interferits i denunciats diversos fets de persones que, 
emparant - se amb alguna entitat benèfica o de fins humanitaris, han 
estat demanant dàdives o efectuant vendes de calendaris i altres 

t efectes , en un acte de venda absolutament il. legal. 
.- ASSIST~NCIA SOCIAL : El Sr . Grabulosa dÓna compte del propÈ 

sit de contractar un assistent socia l que va moure a aquesta Con 
se l leria a realitzar diverses gestions davant dels Ser veis Territo 
ria l s de l a Generalitat i de pobles veïns . A t ravés de la GeneralT 
tat es podia obtenir , sempre i quant es c r e¡s una mancomunitat arnS 
su f icient número d ' habitants el servei d ' un ass i stent social, amb 

6 les despeses a càrrec pràcticament en la seva totalitat de la Ce~ 
neralitat de CAt~lunya . Els contactes amb Vidreres , Caldes i Cassa 

r van ser positius inicialment fins que Vidreres i Caldes varen con
tractar un professional pel seu compte . El cost i la seva repercu
sió a l ' Ajuntament en aquestes circumstàncies van aconsellar dei-
xar de tirar endavant la idea original al no trobar pobles per ob 
tenir suficients habitants per crear el servei social de base . Per 
aquest motiu se n ' ha seguit fent càrrec el Delegat de totes les -
gestions d ' assistència social, obtenint algunes subvencions i,aju-
1es periòdiques per a persones necessitades de la vila a traves de 
la Generalitat de Catalunya. També s'han subvencionat la compra de 
llibres de families sense recursos al Col . legi Públic Lacustaria, 
s'ha~ projectat per a l'any vinent fer una subvenció per aquest - 
concepte a l'Associació de Pares d'Alumnes que reparteixi les aju 
des segons les necessitats que cregui convenients cobrir. 



.... 

Últimes gestions realitzades en relaci6 al e 
Guàrdia Civil quin resultat positiu s'ha vist e 
del Governador Civil de Girona que se n'ha dona 
punt de l'ordre del dia, ratificant aquest Ajun 
l'oferiment de terrenys per a la construcció de 
a la Direcció Gral . de la Guàrdia Civil i que, 
tant aquest expedient, ja s'han elaborat els ce 
tats per la Direcció General . 

6è.
DE L ' 

res prescn 
de 28 d'octubre, s ' adopta el se 

"Atès el que determina la base 7a de les 
d'Obres 1 Serveis de Catalunya, any 1983, l'art 
3 . 250/1976, de 30 de desembre, i l'article 7è. 
sendes locals, l'Ajuntament acorda: 

ler. Acceptar les ajudes incloses en el Pl 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Dec 
d ' octubre, de la Generalitat per al finan~amen 
83, titulada 'J\mpliació recinte cementiri munici 

2on.- Acceptar la normativa aprovada o que 
voluparnent del Pla. 

3er .- Fer constar a la Generalitat de Cata 
nançament de l'esmentada obra no té concedida e 
a fons perdut, procedent d'or~anismes oficials . 

4rt. - Adoptar el comprom1s de notificar a 
Catalunya qualsevol ajut d'aquest caràcter que 
destinat a la mateixa obra." 

tat trasllat dc 1¡ 
firmat en l'ofici 
compte en ~l 2on. 
ment, unànimeme~t 
es noves Casernee 

continuar trarnt 
tificats sol.lici: 

d ' Obres i ServeiE 
t 467/1983, de 2? 
e l ' obra no 416/ 

d~sen 

nya que per al fi 
altra subvenció-

7è . - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L' 
Per unanimitat e tots e s membres presents i 
en l a Llei 40/1981 , de 28 d ' octubre, s ' adopta 1 

"At~s el gue es deter mina en la Instrucció 
per la Direccio General d ' Administració Local 
Catalunya per al desenvolupament del Pla d'Obr 
lunya, any 1983, punt 5~ . , 1' Ajuntament acorda : 

ler.- Sol . licitar de la Delegació Territor 
de Governació de la Generalitat l'autorització 
aquest Ajuntament pugui executar l'obra no 416/ 
recinte del cementiri municipal que té inclosa 
Serveis de Catalunya, any 1983. 

2on .- Oue aguesta Corporació cons1dera que 
pacitat de gestio administrativa i tècnica pel 
lupament per comptar amb els següents col.labo 

-Secretari : Joaquim Llorens Clos, amb cat 
que posseeix els títols de Secretari de l'Admin 
Llicenciat en Dret i porta un any enter de serv 
ció Local. 

- Tècnic Director: Jordi Vidal de Llobater 
tol professional d'Arquitecte, en relació admin 
juntament en concepte de contractat permanent. 

-Tècnics Col.laboradors: Pere Batet Ba 
sional d'Enginyer Industrial, en relació admin 
tament en concepte de contractat permanent. 

Ramon Gavilan A 
professional d'Arq~itecte T~cnic, amb relació a 
l'Ajuntament en concepte de contractat permanen 
vei com a Arquitecte T~cnic en propietat a l'Aj 
l~t p~¡¡Guíxols. 

el quorum fixat 
acord següent : 
General la dictada 

la Generalitat de 
i Serveis de Cat~ 

1 del Departament 
evista perquè - - -
d'ampliació del 
el Pla d'Obres 1 

ors : 
cria d ' interinita~ 
tració Local i -

i a l ' Administra--

, amb títol profe~ 
rativa amb l'Ajun 

-~ 
rez, amb títol - 
inistrativa amb -j 
que presta ser-

tament de Sant F! 
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ACTA NQ 13 DEL PLE ORDINARI DE 3 D'OCTUBRE DE 1984 . -

A ln vila dc Llagostera el dia tres d ' octubre de mil nou - - - 
cents vuitanta-quatre a la Sala d ' Actes de la Casa de la Vila so 
ta la Presidència del Sr. Alcalde , Sr. Josep Puig i Rodó, es ;eu-: 
neixen ~ls S•:s . Joan Gruart i Comas, Ang';l Grabulosa i Corcoy , Jo 
sep Ram1rez 1 Cano, Joaquim Comas i Tarres , Josep Turon i Boade-'7. 
lla , Josep Blanch i Vall-llosera, Joan Coll i Bueno, Josep Albà i 
Matamala , Llufs Uuell 1 Creus, Joan Fabrellas i Lloveras i Salva
dor Par és i Vilà . 

Excusa la seva assistència puntual el Sr . Joan Puigdcmunt i 
Coll , que s ' incorpora després del 2on . punt de l ' ordre del dia . 

Essent les vint-i - dues hores el Sr . Alcalde obre la sessió 1 
s ' ent r a en l ' estudi dels assumptes inclosos en l ' ordre del dia . 

ler .- LECTURA 1 APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR . 
Es l legeix l ' acta de la sessiò anterior que es aprovada per unanl 
mitat . 

2on .- DESPATX OFICIAL .- Es dóna compte de la publicació al 
B. O. P. de l ' aprovacio inicial de l ' Ordenança Fiscal de la Residèn 
cia Municipal " Josep Baulida", de l ' aprovació del Projecte del --= 
col . lector del carrer Canalejas i del requeriment de presentació 
dels Estatuts i Bases d ' Actuació de la Unitat d ' Actuació de Lla -
gostera REsidencial . També resta assabentada la Corporació de la 
publicació al D. O. G. de les tarifes del subministrament d ' aigua -
potable i de la comunica~ió de l ' Excm. Sr . Governador Civil, noti 
ficant que es mantindrien els efectius de la Guàrdia Civil a Lla-: 
gostera i agraint les mostres de solidaritat vers la Guàrdia Ci-
vil i vers ell mateix. En aquest sentit , l a Corporació acorda -
per unanimitat , agrair les gestions de l ' Excm . Sr . Governador Ci 
vil per evitar que la Caserna de la Guàrdia Civil sigui trasllada 
da fora del poble i que han donat un resultat positiu per a la po-: 
blaciÓ de Llagostera. 

El Sr. Alcalde comunica la defunció el passat divendres, dia 
28 d ' octubre , del Sr . Emili Comas , pare del Sr . Joaquim Comas , re 
gidor d ' aquest Ajuntament . Tots els seus companys de Consistori -: 
fan constar el seu condol al Sr . Comas i preguen que ho traslladi 
als seus familiars. 

En aquests moments s ' incorpora el Sr . Joan Puigdemunt Coll . 
Jer .- CONTRACTACIO DE PERSONAL .- D' acor d amb l ' informe favo 

rable de la Comissio Informativa de Gover nació , s ' autoritza la -
contractació com a policia municipa l a José Angel Rami l i Padín -
durant 3 mesos , en substitució dels efectius que estan de vacan -
ces, concentrades durant l ' ~ltim quatrimestre d ' aquest any . 

També per unanimitat, d ' acord amb l ' infor me de la matei~a C~ 
missió Informativa de Governació, s ' autor itza la contractacio per 
6 mesos de Margurida Mir i Miquel als efectes d ' organitzar l ' ar- 
xiu municipal . 

4rt .- REGLAMENT DEL RtGIM INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL .--
D' acord ambl' expedtent incoat a l ' efecte, i amb el dictamen fav~ 
rable de la Comissió Informativa de Governació, per unanimitat, -
aquest Consistori acorda aprovar el Reglament de Rbgim Interior -
del mercat a la via p~bllca i sotmetre'! a informació pÚbli~a pel 
termi~i de 30 dies, de conformitat amb el que disposa l'artlcle-
109.1 de la Llei de Règim Local . 

Sè. - DONAR COMPTE DE LES GESTIOHS EN RELACIÓ AL TRA3LLAT CO
ME~;AT DELS dOARDIES CIVILS.- El Sr . Alcalde dÓna compte de les -



Jer.- Anular l ' ordenança fiscal per aprof 
constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via 

4rt .- Acordar l ' imposició, en substituc 
primida en l ' aprtat anterior de l ' Ordenança 
participació d ' ingressos bruts de les empres 
veis prestats al pÚblic i la corresponent ord 
articles previstos en la seva elaboració en la 
va d ' Hisenda i exposar al pÚblic aquest acord 
publicats en el tauló d ' edictes i Butll~tl O 

fr. 

l ' ordenança su -
1 núm . 47 sobre 
lotadores de s e

nça amb els vuit
omissió Informat! 
través d ' anuncis 
1 de la Prov í.nc :D . 

5è .- APR 
Per unanim·~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~ 
i de dret composen la CorporacjÓ i d ' acord a 1 
l ' efecte , confirmat pel quorum que exigeix la 
da l ' aprovació de la taula de valors blennla d 
ponent als anys 1985/86 , que representa , respe 
i ncrement del 30% . 

6è .-CONTR ACTES deixa 
punt de l ' or dr e del 

7è .- PLEC D 
CIÓ 

con arn corresponent 
va de Serveis Municipals , S ' acorda , per unanimi 
membres presents : 

ler .- Aprovar el plec de condicions econòm 
que regirà el concurs per a la concessi6 per l ' 
vei municipal d ' aigua potable a la vila deL 
lo al pÚblic mitjançant edicte al Butlleti Ofic 
i al Tauló d ' Edictes . 

2on .- Facultar a l ' Alcalde - President per p 
de tràmit que siguin necessàries per continuar 
l ' expedient de licitació del concurs, pels seus 
taris . 

I no havent - hi més assumptes de que tracta 
i quatre hores, el Sr . President aixeca la sess 
present acta, que es signada pels assistents, 
ri, que ho certifico. 

L' ALCALDE 

ELS REGIDORS 

taula a'1ue~t 

o-administrativ~ 
plotació del Ser 
tera , exposant-~ 

al de la Províncn 

endre les mesures 
tracitació de -

tràmits reglacen -

essent 1es vint 
i amb ella , la 
mi, el Secreta-

.. 

• 



.. 

distribuidora d'aigua : afegir a l'article ?on. que la reparació de 
l'asfaltat serà a correc del propieturi, però a~b les condicions q~ 
fixin els tècnics municipals. 

- Ordenança Fiscal n~m. 33 sobre ocupació de terrenys d'~s p~blic _ 
amb taules 1 ~adires amb finalitat de lucre: incrementar la taxa en 
un 10%. 

- Ordenança Fiscal n~m. 41 corresponent a l ' impost ~unicipal dc ~ir 
culacio de vehicles : augmentar en un lO~ les taxes , modificant 1' ar 
t1cle 3er. que quedaria amb la següent redacció: a efectes del pag! 
ment de l ' impost s ' estableixen les següents tarifes: 
al Turismes 

De ~enys de 8 Cavalls Fiscals. ........ . . .. ... . . . . 1. 100 pts any 
De~ a 12 Cavalls Fiscals .. .. . ... . . . .. . ..... .. ... 3 . 190 " " 
De més de 12 fjns o 16 HP . . .. . . ... . . . .. . ... . . . ... 6 . 600 " " 
De més de 16 HP . .. . . . .. ...... . . . ................. 8 . 250 " " 

b) Autobus 
De menys de 21 places .. ... . .. . ...... . ......... . . 
De 21 a 50 places .. . . . .. . . . . .. . • ................ 
De més de 50 places ...•. . .•. . .. . .• .... . . . .. . . . . . 

el Camions 
De menys de 1000 kgs . de ~àrrega Útil . .. . . . .... . 
de 1000 a 29Q9 Kgs. de càrrega ~til . . .. .. ..... . 
de 2999 a 9999 Kgas. . ... ..... . .. . . ..... . . . . .. •. 
de més de 9999 Kgs .... . . . ....... .. . . .. . ..•. . . .•. 

dl Tractors 
De cenys de l6HP .. ........ . ........ . . . . .. ..•. . .• 
de 16 a 25 HP ............. .. •...•. .. . ....•.•. •. • 
de més de ê5 HF . . . . . .• . • . . . ...•.•..•. . . ....•.... 

el Remolcs i semirem~lcs 
~e menys de lO~Ks;:-de càrrega ~til . .. ... . .... . 
de 1000 a ?999 Kgs .. ...•. . .. ... .... .. .... . .. . ..• 
de més d€' 2999 Kgs .. ... • .. . . . . ... .•.. .... . . .. .. . 

f) Altres vehicles 
Ciclomotors . . . . . . . .•. . .... • . • . ........... . • . .... 
Motocicletes fins a 12~c . c ................•. • ... 

" de més de 125 a 250c . c ..... . ...... . 
'' de més de 250c . e . ... . ............. . 

6 . 900 
9.860 

12.320 

3 . 450 
6 . 900 
9 . 860 

12 . 320 

1. 705 
3.410 
6 . 820 

1. 725 
J.450 
6.900 

330 
550 
770 

2 . 750 

pts any 
" " 
" " 

" " 
" 

" " 
•• " 

" " 
" 

" 

" 
" 

" " 

pts any 
" " 
" " 
" " 

A continuació també es modifica l ' article 4rt . que quedarà redaE 
tat de la següent manera : "Els vehicles turismes a que es r efereix ~
l ' aprtat a) 1 que tributin per llicència f iscal abonaran la següent 
tarifa en comptes de la que figura en dit apartat . 

De menyo dc 8HP ........ . ..................... . 
De més dc 8 fino a 12 !IP .................... · · 
De més de 12 fins a 16 llP .................... . 
De més de 16 HP .. . . . .. .. ..................... · 

- Ordenança fiscal núm . 45 per taxes de la piscina 
dif1ca el sistema de tarifes establint : 
- Per entrda dr grans . •. ... . . . . . ............ . ..... 
- entnda dc pe~ its •. . ... ..... ... . . .. .. . . .. . ..... ·· 
- abonament per temporada d~ grans ............ . . .• 
- abonament per temporada de petits .. .. . . ... . . . .. . 

990 
2 . 770 
5 . 910 
7 . 390 

rts any 
11 " 

" 
" " 

municipal: es mo 

140 
65 

4 . 000 
1 . 800 

ptes. 
" 

2on . - Oue s'exposi al pÚblic pel termini de quinze die~ hàbil~ 
a fl de rebre reclamacions, en el tauló d'edictes i Butllct1 Oficial 
de la provincia. 



- Drets de re~istre . . ..... ....... . 
Drets d ' Admo . i IntervenclÓ . . ... . 

- Drets de placa . .. .. .... . . . ...... . 
-DipÒsit de gossos per dia ....... . 
-Quota anual per gos ...... .. ..... . 

- Ordenança Fiscal n~m . 15 per la taxa de ela 
la tarifa en un 2o% 1 establir la taxa per dr 
5 . 000 pteR. 
- Ordenança fiscal n~m. 19 de l'exacció per 
d'us pubi1c en maler1als de construcc.ió, me 
ques, puntals i altres instal.lacions anàlogu 
cle 6è. que quedarà redactat de la següent ma 

"La quantia de la taxa es regularà d'ac 
rifa: 
- Per ocupació de terrenys d ' ~s p~blic en mer 
de construcció, runa i tanques ..... ... . .. .... . 
- Fer ocupació de terrenys d ' ~s p~blic amb p 
bastides ... . .... ..... . .. .. . . ..... .. . . ... ... . . . 
- Ordenança Fiscal n~m . 20 de la llicència d ' 
ments : modificar parcialment l ' article Sè . , 
- Per bancs • .. . . .. .. . . .. . .. . . . . ... .. . .... ..... 

Per estació de servei ....... . ... • . .. ..•. . .. . 
S'afegirà les carnisseries el mateix pr 

- Ordenança fiscal núm. 24 de llicència urban 
cara l ' article 4rt . que quedarà redactat de la 
ler .- Obres, instal.lacions i conctruccions en 
2% del precsupost real d ' adjudicació de l ' obra 
cons truc: e iÓ. 
2on .- Moviment de terres com a conseqUencia de 
unterreny, per cada metre c~bic ae terra mogu 
3er .- Obres menors : S ' abonarà el 3% del pressu 
blirà un mínim de 1.000 ptes . 
4rt .- Enderrocs de construccions, el 2% de la 
5è .- Les pròrrogues de llicències, el mateix 
llicència original pel que manqui a fer. 
6è .- La publicitat en les obres devengarà les 
la corresponent ordenança fiscal. 
7è. - Llicencia de primera ocupació de vivendes 
8è .- En atorgar-se la llicència d'obres s ' ent 
ta fiança de 1.000 ptes., que s'haurà de to 
quinze dies després de fer les obres. S1nò es 
ni es sanciQnaria 2 . 000 ptes., sanció que es r 
- Ordenança Fiscal n~m. 27 sobre la taxa pel s 
domiciliària d ' escombraries: incrementar la ta 
te en un 15%. 
- Ordenança Fiscal n~m . 28 per drets o taxes 
Cementiri municipal : Mantenir la resta de tari 
però modificar le~ següents: 
-Concessió per 40 anys de nínxols nous ....... . 

Concessió per 40 anys de ninxols vells ...... . 
Canvi de nom de panteó ...................... . 
Manteniment de panteó .. . .................... . 

- Ordenança Fiscal n~m . 29 per dret d'acomeli 

2541:.! I 

ptes . 
" 
" 
" 
" 

eram : augmentar 
s de conexió en - -

pació de terrenys 
ries, runa, tan -
modificar l'arti 

amb el segUenL t~ 

eries, materials 
. lOpts . m2 . dia 
als, cavallets i -
. lOptes . ml. dia 
ertura d ' establi-
ablint: 
. 200.000 ptes . 
. 30 . 000 " 

que les peixaterire 
tiques : es mOdlfi
segUent manera: 
general abonaran el 
instal . lació o --

buidar o omplir -
3 ptes . 
t rea 1 i s ' es ta - • 

ase del gravamen. 
nt per cent de la 

es que estableix 

locals, 1000 pts. 
rà una placa so- • 
l'Ajuntament -

plis aquest terml 
etiria mensualmen~ 
ei de recollida - · 

per cada conce_e 

re el servei del 
s de l'article 2m 

22.000 
12. 000 
1.500 
1.500 

ptes. 

" 

xarxa general 



tom a Secretari el sotasigndnt Joaquim Llorens 1 Clos all'objecte de 
celebrar• sessió extraordinària del Ple Municjpal. 

Excusen la seva assist~ncio els senyors Salvador Paris i Vil~ 1 
Joan rabrellas 1 Lloveras. 

El Sr. President obra l'acta i s ' entra en l ' estudi dels assump 
tes inclosos en l'ordre del dia . 

LECTURA I APROJACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. - Es lle- - 
geix l ' acta de la sessio anterior. que es aprovada per unanimitat -
després d ' afegir a precs i preguntes, en motiu de la intervenció del 
sr. Alb~ que : hi havia denúncia del fet per la policia municipal . 

2on . - DESPATX OFICIAL . - Es deixa sobre la taula aquest punt de 
~ · ordre del dia . 

3er .- fXPEDIENT DE NODlFICACIÓ DE CR~DITS - Vist l'expedient t r a 
mitat en virtud del Decret de l ' Alcaldia , el que s ' uneixen els infor~ 
mes d ' Intcrvenci6 i el dictàmen favorable de la Comissi6 Informativa 

1 d' H1senda, en el que es proposa modificacions de crèdits en el pr es -
s~post ordinari de 1984, en els segUents termes : 

¡ - Suplements de crèdits de les partides: 222 de conservaci6 i repara 
• c10 ordinària d ' inmobles . . • ..... .. . . ......... . •• • • • • • 1.500.000 pts7 

- 251 de vestuari i equip de personal.......... . . . ... 100 . 000 n 

2~ó de combustible . ... .. . . ..... . ... .. .... . .......... 150.000 " 
- 257 de subsministre d ' electricitat . . .......••• • •••• 1 . 500 . 000 " 

':'ot.al de crèdits en augment . ...... .. . .... . . ... . . 3 . 250 . 000 pts. 
Els fons procedeixen, en la seva totalitat , del super~vit disp2 

.. ible de l ' exercici de 1983 . 

~ Considerant que les modificacions de cr~dit 
& le3 necessitats urgents que no permeten el seu aplaçament fins 
proper exercici i que e l superàvit procedent de l ' exercici anteri 
és utilitzable, en primer lloc, i existeix un disponible en la 
totalitat de 6 . 900 . 716 ptes . , i que la tramitació de l'expedient 
efectuat amb estricte subjecció a les disposicions vigents i amb 
conformitat dels informes f0rrnulats que són favorables, l ' Ajunt.aJIDtiiMil' oò 
per unanimitat , acorda aprovar in1c1alrnent l ' expedient i que s ' ~-~='~ 

... si al pub-ic als efectes de reclamacions segons preveu l ' a r t. 14. 
en relació amb el 16 . 1 de la Llei 40/1981. s i transcorregués el t .-.... -r,,,_ .. 

mini d ' expos1ciÓ pÚblica sense presentar - se reclamacions, s •ent 
l ' expedient definitivament aprovat sense necessitat de nou acord 

• nari . Si en presentessin reclamacions , es pr ocediria en la forma 
cada en l ' esmentat article 14 . 1 de la Llei 40/1981. En tot cas, 
necessari per l ' exec~tivitat de l ' expedient que es procedeixi a 
PUb l icac.i6 a que fa referència l ' art. 14.2 de la Llei mencionada. 

4tr.- MODIFICACIÓ D' ORDENANCES FISCALS. - D' acord Bill b el dic~ 
mcn de la Comissio Informativa d ' Hisenda i Patrimoni, el Ple acordli 
Per unanimitat dels 11 membres presents dels tretze que d~ fet i ~l 
1ret el constituiexen 1, per tant, amb el quorum de la maJoria le~ 
abt)slu ta : 
:er. - ~Od1ficar les Ordenances Fiscals següents, d'acord amb els 
trems que es relacicnen: 
- ')rdenanc;a fiscal nurn. 1? reguludora del cobrament de la taxa per¡-. 
Prestació del servei de 1 • escorxndor' municipal : incrementar la tax!!l;. 
~e l ' article segon a 3,30 pessetes per quilo de carn sacrificada. 
- Ordenança fiscal núm . 13 reeulodorn del tribut no fiscal d~l serN 
Oe la lluita sanitària contra la r~bia : modificar l'article Se. que~ 
quedar~ redactat de la oegüert manera: 



FUTBOL. - Prèvia declaració d'urgència, el C 
ge1x una sol . licitud de la Unió Esportiva L 
nifesta el propòsit del Club de construir un 
que quedaria com a patrimoni municipal, posa 
propi Club i únicament el material l ' Ajunt 
i nstal . lacions . El Sr. Coll proposa accepta 
la Unió Esportiva Llagostera i, després de s 
s ' aprova unànimement . 

15è .- PRECS I PREGUNTES.- El Sr . Albà p 
doctor Soto en negar - se a assistir una nena 
estava de va~ances, manifestant, d ' acord amb 
a part d ' aquest incompliment puntual, habitu 
l ' horari de treball i manté un "pluriempleo" 

Es debat la qüestióplantejada pel Sr . A 
ció de diversos regidors i el Sr . Alcalde ma 
rà a parlar del tema Quan s ' hagi obtingut la 
doctor Soto explicant l ' actuació comentada . 

I no havent més assumptes de què tracta 
xeca la sessió 1 essent les vint-i - quatre ho 
sent acta que es signada pels asssistents 
Que ho certifico. 

ELS REGIDORS 

ACT NÜN. 

A la vila de Llagostera el dia 
cents vuitanta-quatre a la Sala d'Actes de la 
ta la Presidència del Sr. AlcALDE, Josep Puig 
xen els senyors: Joan Gruart i Comas, Ange1 G 
Josep Ramirez 1 Cano, Joaquim Comas i Tarrés, 
lla, Josep Blanch i Vall.llosera, JOan Coll i 
Matamala, Lluls Nuell i Creus i Joan Puigdemun 
2 5·11:.! ;¡ 
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executat més ~1 ~00 % en la diferència de qualitat observada. 
"Per aixo, es necensari sol.licitar informe del Director 

d'obres per a valorar econòmicament l'incompliment i adoptar les 
~esures econòmiques necessàries. 

"Però, d'acord amb l'art. 55 del Reglament de Contractació 
de les Corporacions Locals, l'Ajuntament pot acordar la rescic16 
del contracte d' acord amb els segUents motius: 

"ler.- Per l'article 58 del Reglament de Contractació de __ 
les Corporacions Locals ja que el termini en l'execució d'obres 
és improrrogable i l ' atorgat per 8 mesos s ' ha superat sense jus
tiflcació, restant sense efectuar encara la recepció provisional 
de les obres. 

"2on.- Pel contingut en l'art. 65 del Reglament de Contrac
tació de les Corporacions Locals en relació al 4 . 3 com a deutor 
de Contribucions Territorials, procediment en el que s'ha lliu-
rat manament d • ap1'emi. Per aouest motiu respon el primer adjudi
catari de les obres, després de resoldre el contracte, en base 
als articles 51 95, en la forma previste en l ' art . 97, perdent 
la garantia definitiva, el que se sumaria a les altres sancions 
procedents, i amb la responsabilitat de cobrir econòmicament- - 
l ' excés de cost d ' una nova adjudicació si es fa necessària . " 

A la vista d'aquest informe, per unanimitat es prenen els -
següents acords : 

- Sol . licitar valoració econòmica de l'incompliment per--
adoptar la sanció corresponent . 

- Declarar rescindit el contracte pels motius abans expres 
sats , posant-ho en coneixement de l'adjudicatari perquè al . legui 
e: que consideri en defensa dels seus drets . 

lOè. - APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL COL . LECTOR DEL CARRER COS
TA BRAVA.- Informat pels oembres de la Comissio Informativa de -
Serve1s Municipals, s'acorda, per unanioitat, no aprovar el Pro
jecte de construcció d'un col. lector de sanejament al carrer Cos 
ta Brava d'acord amb els segUents motius : -

- Considerar la necessitat 1 conveniència d ' incloure en l'à 
rea d ' afectació de la resta del:Puig del General. -

- Considerar la necessitat d'engruixir en 10 cm. el 0 de t~ 
ta la tuberia . 

- Considerar la necessitat d ' excloure de l ' àrea d ' afectació 
el sòl declarat no urbanitzable en les Normes Subsidiàries . 

11è .- CONTRACTE D'ABONATS AL SUBMINISTRE D' AIGUA POTABLE. 
El Sr . Albà s ' excusa de no haver acudit per presidir la Comissió 
Informativa de Serveis, pel que queda l ' assumpte sobre la taula 
Pendent d ' una nova reuniÓ de la Comissió de Serveis , o informe -
del propi Conseller-Delegat . 

l2è .- APROVACIÓ ESTATUS CONSELL MUNICIPAL D' ESPORTS .- Infor 
mat favorablement per la Comissio Informativa de Cultura i Es---= 
ports, i llegits els Estatuts del Consell d ' Esports, es pren, - 
Per una~imitat , el següent acord: 

Primer.- Aprovar e1s Estatuts del Consell Municipal D' Es - -
ports. 

Segon . - Exposar els Estatuts i la seva aprovació a lnform~
ció pÚblica al Tauló d'Edictes i al Butlleyi Oficial de la pro-
víncia perquè pugui ésser objecte de les al. legacions que es CO!! 
Siderln oportunes. 

13è.- DIADA DE L'ONZE DE SETEMBRE. - Per unanimitat i prèvia 
l'opo~una declaracio d'urgencia s'aprova la 8roposta del Conse-
seller-Delegat de Festeigs per la realitzac1o de despeses amb -
motiu de la celebració de la Diada de l'onze de setembre en la 
quantitat, corn a màxim, de 85.000.- ptes. gastades l'any 1963. 

l4è.- CONTRUCCIÓ D'UN BAR AMPLIAUT L' EXISTENT AL CAMP DE --



"D'acord amb la LLei del Sbl vigent (art 
de reparcel . laciÓ s ' entén iniciat a l ' aprova 
de la Unitat d ' Actuació a menvs que, entre u 
necessari en virtut de l ' acord aprovatori en 
pensaci6. 

"D'acord amb el Reglament de Gestió Urb 
no és necessària la reparcel.lació auan es t 
d ' un Pla que afecti a una superficie reparce 
sense alterar l ' equilibri econbmic entre els 
tots els propietaris afectats renunciin exp 
cel. laclÓ. 

"L' article 99 de la Llei del Sbl diu qu 
dc nova adjudicació, conservant - se les propi 
els terrenys edificats d ' acord amb el planej 

"TAmbé diu l ' article 97 aue l ' objecte d 
és distribuir Justament els beneficis i les 
nació urbanística , regularitzar la configura 
tuar el seu ap r of i tament en zones aptes per 

"En la Unitat d ' Actuació " Pons", la sup 
cel . laua anteriorment , en gran part les parc 
edificades pels actuals propietaris que no t 
dir o per variar la situació de les finques 
l ' art . 99 de la Llei del Sbl s ' haurien de rnan 
una reparcel . lació produiria més dificultats 
cara a l ' execució de l ' ordenació urbanística , 
sible de complir l ' objecte de la reparcel . lac 
de totes maneres la possible desigualtat de 
taris, cas de produir- se, que es reduiran a 
s ' haurien de compensar econbrnicament o d ' al 
ja està prevista legalment, i ja aue l ' Admini 
tats per adoptar qualsevol siLema d ' actuació, 
fàcil de resolfre- ho per via de compen~ac1ons 
tres, entre els propietaris i, si procediex, 

"Aixi és que s ' estima no necess&ria la r 
Unitat d ' Actuació Pons i l ' Ajuntament haurà d 
s ' ha de fer constar en l ' acord aprovatori o b 
pietaris hi han de renunciar expressament o d 
cregui més convenient . " 

El Secretari informa favorablement la pr 
l ' Arquitecte munripal , al mateix temps aue a 
tractar-se d ' una superficie anteriorment repa 
terar l ' eauilibri econbmic entre els propieta 
var - se així per l ' Ajuntament, no és necessàri 
tots els propietaris afectats per evitar la 

L' Ajuntament considera la proposta favo 
es pronuncia un~nimement en el sentit de dec 
la reparcel . lació la Unitat d ' Actuació P 

OLUCIÓ DE 

comp un en re 
es , el . laborat per Secretaria que 

"Ja el dia 18 de desembre de 1982 s'hav 
compliment del contracte oel Sr. Saubi super 
sétes, amb un retràs de 201 dies en l'execuc 
dent imposar el Consistori una sanció de 402 
amb l ' article 15 del Plec de Condicions econ 
ves que regeixen el contracte. 

"L ' incompliment ha persistit, en el t 
~~\~~L. La deficiència en la construcció i en 
8ef è~mprovada en un acte d'inspecció per l'A 
de les obres, el que permet, d'acord amb el e 
al ~ontractista amb l'import del que 
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tat-DiputaciÓ-Ajuntament, per adquirir diferents materials: 50 m. 
de m~negues (amb els corresponents acoplament per ~ cada "cuba), 
2 o 3 n:otxi les, també per "cuba''. Això ens portaria a poder dis po 
sar d'una flota de 9 o 10 "cubes" adequadament equipades, i oue,
amb la direcció experta d'homes que coneixen a la perfecció els -
camins i sistemes més complicats per a la tasca d'extinció del -
f~. obtindríem un rendiment molt més elevat, ja que és b~sic po
der apagar el foc en els moments inicials de la propagació del ma 
teix, tots hem pogut comprovar-ho desgraciadament. Doncs malgrat
l'ajuda, sempre d ' agrair, dels bombers professionals, el aue no
es pot evitar és fer el trajecte des dels llocs on estan ubicats 
fins el lloc dels fets, amb la corresponent pèrdua de temps. 

"Les gesitons portades a terme des de l'Ajuntament per part 
de l'Alcalde, Secretari, i el regidor que subscriu, amb el Cap de 
Governació, Sr. Soy, i amb altres organismes, no han donat els re 
sultats que esperavem i desitjavem. Desgraciadament hem perdut eT 
temps. 

"Si. la nostr& obligació, a nivell ·municipal i com a ciuta
dans, és conservar l'entorn i els boscos, cal que fem els possi-
bles per a manternir-los, mal si~ui amb despeses econòmiques. I, 
sense voler desqualificar a ni.ngu, els que poden i volen salvar 
els nostres estimats paratges d ' una devastació són, sens dubte -
e ls pa ges os. 

"Per la nostra part, prescindint d'organs superiors ben in-
tencionats però potser no prou motivats per la import~ncia que -
els boscos tenen per la població ens hem de veure obligats a adop 
tar aquest servei amb tots els medis necessaris i poder fer front 
oJan es presenti l'ocasió als tristos fets dels incendis, tant de 
bo no fac1 falta. Per això cal equipar adequadament els tractors 
1 aixÍ poder demostrar la seva eficacia. 

"Voldria afegir que el material esmentat també ser~ adequat 
i Útil, er. cas de sinistre, pel casc urb~, podent ésser utilitzat 
en un termini breu. 

"Un cop realitzada l'adquisició de l'esmentat equipament, -
aquest regidor es com¡:romet a organitzar el seu funcionament i a -
lnformar del mateix sempre que calgui." 

Després de considerar la proposta de manera favorable, sense 
entrar en el fons econòmic, més oue amb un comentari sobre el --
cost aproximat de unes 400.000,- ptes., el Secretari dÓna compte 
de les ~ltimes gestions davant del Servei d'Extinció d'INcendis, 
oue es comprometia a subministrar amb urgència algun d'aquests -
equips. Per això, la Corporació, no es pronuncia en relació a --
aquest tema, en espera del resultat de la gestió davant el Servei 
mencionat, on s'enviaran la relació de pagesos interessats en el 
servei, juntament amb una estadística sol.licitada pel mateix i -
uns plànols de situació dels punts més significatius del terme mu 
nic1pal per el.laborar el pla del Servei d'extinció d'incendis . -

En aque.sts moments el Sr. Turon s•ausenta de la sessió per -
ir.corporar-se a una altra reunió d'una entitat local a la que per 
tany, 

7k,- P.E.R.I. TOPOGRÀFIC DEL PUIG DEL GENERAL.- S'acorda en 
carregar, d•acord amb altres sessions anteriors, la realitzaciÓ~ 
del P. E.R.I. del Pui~ del General al Sr. francesc Ragolta 1 proc~ 
dir a la contractacio directa, prèvia presentació dels oportuns -
Pressupostos, de l'aixecament del topogràfic del sector. 

6è.- DECLARACIÓ INNECESSARIETAT jE REPARCEL.LACIÓ UNITAT --
.Q.:ACTIJACIÓ PONS.- Es llegeix l'informe emes per l'Arquitecte mun1 
Clpal que diu el segUent: 



"Fins ara, el Tribunal Suprem. després de de 5 anys cons -
titucionals, ha considerat legítima l ' execucl osa de l ' Admi -
nistració, sense necessitar autorització jud . Però, en un --
cas a Albacete , el Tribunal Constitucional, vés del recurs -
d ' empar va considerar, en una actuació semb , que hi havia vio 
lació de l'artlcle 18 . 2 de la Constitució, ra que no dóna --~ 
lloc a cap indemnitzacl~, per incompetència el pronunciament 
de la materia. 

" Però , aquesta interpretació té una cont icc ió amb els prin 
cipis constitucionals d ' autonomia municipal la separació de-
poders . No obstant, la Constituci~constdera important la pro-
tecció a la personalitat que implica aquesta tervenció judiciaL 
La oUestió està plantejada , des del punt de v ta del Tribunal Su 
prem d ' altra manera : la pr otecció no l ' oferei la persona en -~ 
quant es tracta de perseguir una activitat o situació concre -
ta de l ' edifici, sinó el propi dret de propie t . Per això prohi 
bir un re~istre sense manament judic i al és un protecció a la per 
sona , pero exigi r la r esolució judicial , que t desestimar-se -~ 
sense possible r ec urs , per t r eure uns gossos aterrar una xeme-
neia oue amenaça a cau r e al carrer, no és una rotecció a la per 
sona , sinó al dret de pr opietat . I , un dels n ncipis fonamentals 
de la Constitució és el dret a la propietat , ro no es pot al . le 
gar mai obstaculitzant el compliment de la ió social a la que 
està condicionada . 

"El jutge ordinari tampoc pot exercir el trol sobre la con 
formitat a l ' ordenament jurídic dels actes istratius, ja que 
la seva revisió correspon a la jurisdicció ~~· .. ~·~ .. ,wioso-administr~ 
tiva . 

"Es el que em plau informar, 1, malgrat t les polèmiques 
que la qUestió planteja , considerar legitima execució subsidià-
ria sense autorització judicial, d ' acord amb interpretaciÓ ju-
risprudencial, contra la negativa de la in sada , condicionant 
la seva realització a l ' aixecament d ' una act on consti fidel --
ment tot el oue succeeixi, i a remetre la ma xa al Jutjat ---
d ' Instrucció , perquè tingui coneixement punt dels actes cooe-
sos, per adoptar , en el seu cas, les diligènc s que consideri -
oportunes . " 

Atenent al propi contingut de l ' informe Secretaria i d ' a -
cord amb les possibilitats legals d'actuació Sr . Alcalde propo 
sa i l ' Ajuntament aprova per unanimitat execu r subsidiàriament-
el Decret de l ' Alcaldia ordenant treure els os de la granja -
il . legal i il . legalitzable de la plaça Catalu , encarregant ---
aquesta f eina a l ' equip que per a la recollid de gossos manté la 
Diputació de Girona , juntament amb l ' assitènc de les forces de 
se~uretat que es considerin oportunes , aixeca acta de l ' execu -
cio que es remetra al Jutjat d ' Instrucció pe ' adopti les dili 
g~ncies oue, en el seu cas, es considerin opo unes . 

6è . - PROPOSTA DEL REGIDOR DE B0~1BERS.- dÓna e ompte de la -
proposta del regidor-delegat del servei d ' ext ció d ' incendis oue 
té el segUent contingut: 

"Com a regidor-delegat del servei d ' exti 
el deure d'informar a aquesta Corporació del 
bre l ' esmentat servei i el seu funcionament 

"En prendre possessió de l ' esmentada del 
ment ésser l ' any 1983 el de més casos d'incen 
vaig iniciar una sèrie de gestions amb entita 
aquests afers. Entre d'altres, es va portar a 
amb agricultors que disposaven de "tract 
decisió de sol.licitar l ' ajut 1 la col . labora 
2!i11:!1 
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~La resoluciÓ judicial és innominada. Només la L.E.C. (arts. 
546 i 558) menciona la paraula "auto" i exigeix que sigui fonamen 
tat. Però tot i essent resolució judicial, seran administratives
per la matèria, encara que no poden tenir aquest caràcter pel sub 
jecte actuant, és una de les poques matèries que permeten dubtar~ 
en algun punt excepcional, de l'efectiva aplicació del principi -
de separació de poders. I no és una exageració, ja que la garan-
~ia, qualificable de política, de la inviolabilitat de domicili, 
legalment no sotmet a cap més restricció a la intromissió a domi
cili de tercer sinó la gamntia del tràmit formalment important de 
la resolució judicial. 

"Però és conegut i reconegut per la prÒpia Jurisprudència que 
el contexte a que es referia la violació de domicili en l'ànim -
del Constituient era més restrictiu en el sentit del subjecte ac
tiu, i referit a una garantia contra la mateixa Llei d'Ordre P~-
blic de 1959 i la possibilitat del Registre incontrolat per part 
de les Forces Armades. La seva finalitat no era la d'impedir que 
l'Administració enderroqués, per si, una paret perillosa en mal
estat, tregués un dipòsit de butà perillÓs o animals il.legalment 
introduïts a un domicili. 

"Contra la resolució judicial, no hi ha cap recurs. L'~nic -
l'extraordinari de recurs d'empar, de conformitat amb la L.O. 44/ 
1979. 

~Aquesta resolució té una natura ambigua: el seu contingut no 
és prÒpiament ni penal ni civil (com ho prova que les prÒpies --
lleis atribueixen al Decret 2.166/64 la competència al jutge---
d'Instrucció -penal- i el Decret 3.154/68 al de ¡a Instància -ci
vil-). 

"Per la disposició de la Constitució, entrar en un domicili -
fora dels casos permesos, és il.legal, sense autorització judi--
cial. 

"Però, els jutges de Girona, en un cas, han acceptat entrar -
en coneixement de l'expedient i dictar resolució expressa en base 
no de l'execuci6 subsidiària sinó de l'imcompliment del Decret de 
l'Alcaldia, a través d'un judici sumarial que pot durar un mínim 
de 3 mesos, per contra, l'altre jutge no vol conèixer de la matè
ria, ja que és la clàssica actuació administrativa i, encara oue 
la Constitució exigeixi la intervenció judicial, cap norma ha --
atorgat expressament aquesta facultat a l'aparell judicial. 

"Hem dit que és il.licit segons la Constitució. Perb, penal-
ment no és il.licit. Aquesta contradicci6 relativa entre Constitu 
ció i Codi Penal té una soluciÓ molt fàcil: no es pot admetre la
vigència de lleis anticonstitucionals. Perb tant l ' article 191.1 
com el 490 mantenen plenament la seva vigència. La contradicció -
és que l'art . 491 del C.P. eximeix de responsabilitat penal al -
que entra en domicili particular per algun servei humanitari sen
se exigir manament judicial previ. Aixb és plenament aplicable al 
cas. El problema és que si no entra dins del que permet la Consti 
tuc1ó, es produeix un il. licit constitucional. Dins d'aouest cas~ 
POdria contemplar-se la intromisió al domicili particular en el -
cas, sense manament judicial. 

"Però, el que ouedaria St'nse punició, per un costat, pel joc 
de les normes ofereix un risc als funcionaris actuants: la Llei -
41175, article 52.f considera com a falta molt greu la conducta -
contrària a l'Ordenament Constitucional comesa per un funcionari, 
~otiu pel qual, al funcionari actuant, se li hauria d'obrir un e~ 
Pedient disciplinari. 

"En aouesta matèria, en 9uant a responsabilitat civil no pot 
atorgar-se, ja oue l'actuacio té, com a Únic problema, en tot cas, 
l'inccmpliment d'un tràmit, l'autorització judicial, però nomo
difica el fons de la oUEstiÓ ouc l~gitir.a totalment l'actuació a~ 
llllnistrativa. 



ment del titular o resolució judicial, 
delicte". 

"Abans de la prbpia Constitució el 
i d'autotutela, a part d'altres motius que qu 
rantia, que no vénen al cas, si podia l'Admin 
çosament al domicili d'un particular per moti 
infracció urbanística i d'altres. 

"En aqueslls moments hi havia tres tipus 
"la.- Les que declaraven l'executorietat 

tratius : art . 102 L.P.A . i art. 361 L.R.L . 
"2&.- Les que permetien l'entrada al domi 

previ: L.O.P. art. 11. 
" 3D .- Les que exigien resolució judicial: 

Gral. Tributària i 103 R. Gral. Recaudación C 
pues tos. 

"Però la Constitució en la Disposició der 
la que queden derogades les disposicions que 
blert en ella. Per això, les normes que perme 
micili queden derogades . Hi ha alguna excepci 
les comenta la pròpia Norma Constitucional: 

- Consentiment del titular (18.2). 
- Delicte in flagrant! (18.2), d'aplicac 

inadequada al cas present. 
- Autorització amb resolució judicial ( 
-Greu risc, catàstrofe o calamitat p~bl 

excepc16 que obre h Con.E•titueió, però que ha 
per Llei Orgànica, de conformitat amb l ' artic 
se de la contraposició a un dret fonamental. 

- En cas d'Estat d'Excepció, de siti o 
volupat per Llei Orgànica no 4, de 1 de juny 

- Actuació de bandes armades o elements 
desenvolupat per Llei Orgànica no 11, de 1 de 

"Es dubtós el contingut de l ' article 104, 
lliure exercici dels drets i llibertats i ga 
ciutadana pot entrar- se en domicili sense aut 
I hem d ' entendre que no, per aplicació del se 
manca de deservolupament amb Llei Orgànica. 

"La Constitució, per tant, exigeix la gar 
ció jurisdiccional a l'exercici legítim d ' aqu 
pliment previ ~· un requisit: obtenir autoritz 
l ' entrada a domicili. La Constitució és d ' apl 
rò crea alguns buits no previstos. Com s ' obtin 
dicial? Amb quina instancia? Per força, aq 
de cobrir amb el contingut total del conjunt 

" Són competents, per autoritzar -ho: 
- En la L. E. C. el jutge que coneixi de la 
- En la Llei 230/63 i Decret 3.154/68, el 

domicilis dels autors (que seria aplicable pe 
tiva de les taxes si esdevinguessin impagades 
xecució subsidiària). 

-El Decret 2.166 (Llei de Contraban) els 
ció o , en cas d ' ingència, els de Districte o d 

"No se senyala, per això, cap procediment 
/63 1 Decret 3 . 154 estableixen un termini de 2 
torgament, prèvia presentació d'un títol execu 
/84 estableix resolució, prèvia instrucció 
concretament les diligències a emprar). Aquest 
a utilitzar, per atorgar més garanties als imp 
cies prèvies poden incloure, perfectament l'au 
tfSf I ~O 

i d'executorietat 
raven aquesta ga-
tració entrar for-
d'ordre pÚblic, -

adminis - -

expedient 

tòria Ja assenya
oposin en l'esta-
en l'entrada al do 

però taxativament 

sensu, -

2) . 
i 30 . ~ l . E s una -
de ser regulada 

81 . 1, en tractar-

rra !55.11, desen-
1981. 
rroristes (55 . 2) , 
esembre de 1984. 
i per protegir el 
tir la seguretat -
ització judicial. 
it restrictiu i la 

tia de la interven 
ta potestat al com 
iÓ ~udicial per a
fio immediata 1 p~ la resolucio ju 
sts buits els hem 

jurídiques. 

causa. 
jutges de Pau del 

cobrament en execu 
orresponent a l ' e~ 

d'Instruc--

prés. La LLei 230 
hores per a l'a-

. El Decret 2166 
rial (no regulen -
és el procediment 
ats. Les diligèn 

iència de l'afec-~ 



¡ ret 24/81, de 14 de gener, de l'escrit de FECSA comunicant el 
vi en l'aplicació de les bonificacions en els rebuts d' enllume 
~ pÚbl!c i la resposta del Partit dels Socialistes de Catalunya 

jtJ!r ~-p de Governació de la Generalitat Sr. Xavier Soy, contra --
~ordre de tancament dels escorxadors no adaptats a la reglamenta 
~~ tècnica sanitària. -

Jer.- CALENDARI DE FESTES LOCALS 1.985 . - En aplicació del --
~-preveu la Llei 8/80 de 11Estatut dels Treballadors, l'Ajunta
,.._t, per unanimitat, estableix com a festes locals per a l'any -
"85 al terme municipal de Llagostera els dies 28 i 29 de maig, -
@ib motiu de la Festa Major. 

4rt.- INFORMES GESTIONS ASSUMPTE GUARDIA CIVIL. - El Sr. Al-
informa de les gestions realitzades desprès de conèixer la 

itat del trasllat de la caserna de la Guàrdia Civil, da 
Tinent Coronel de la Comandància de Girona i del Governa 

En aquest sentit, 1' opinió obtinguda cfaJDbdQ.S autoritats 
plena col. laboració, amb l'intent de conseguir mante
ia Civil a Llagostera. En la visita mantinguda amb el 

btJ~1~~lor CiY1l, conjuntament amb el Sr. Albà, aquell va confir
oegat a signar l'ordre de trasllat i que s'ofer~a 

lea gestions per evitar-ho, si bé semblava possible -
·rltGUICCiÓ del número d'efectius. Davant de la hipòtesi del --

a'ha plantejat la possible substitució d'aquests efec-
eoesos ~·esquadra de la Generalitat de Catalunya. Comen 

tt~~~~~:iip~~ i les seves possibilitats i repercusions pels re~ pren l'acord unànim de sol.licitar mossos d'esguadra a 
tat de Catalunya en el cas de que marxés la Guàrdia C1 

lqostera. 

~tciitr~~~¡ii~a¡e~·. "" Es d6ne. C91J1pte it pla._ eta C•talll~ 
sec~"tarl cie la .to.--

JQ¡u.'Cl•;.&. .. va taocaJ:> 1' expedient utc.tat -
·~CIIi»1;1!à 1 • exu.~ènc~ :l.l.legal 1 .11.1...-UtZ! 
....... ._., .d' &cUvitats ClassUicad• 1 ub lA8 

,lfï~~~C:~~~(t d• Llasostera, reaoleueat, pe)" 
bl 1iraallat del.a sa.eaoa en el hri.! 

l~~~~~~~~t 'CiDftntcat a la internaad& Ull; ad'ift'oti 
tl. .. 1,ero0lltar r-ecurs de aoepo61c16 • que sa.o :: 

IIILIJ:IIIl~lliit> ·àciD'.in•mt. !•r a:txò, a. indJ,ecutlblt, ni 
~anten~1pao-adm1Diltratlv• que Ma 

una sranJa d~ soa•QI a la pla~a 4e 
el Decret de l'Alcaldia ordenant el -~ 
de recórrer a 1•execuc16 aubaidiària, 

._ .... ,.n1aw'lla a.dv•ar1~1t $1 el propi Pec.ret. 
,~u.~u•L •• Qktdenar~ae nova!llent el trasllat d!'l8 

tet"e1n1 1 adYertint l•execuc16 aubaidlària 
pod1a •ctuar l'equip per a la ~ecolli-

•"''""'"•"'16. 
d'!lii.trclét. l Veterinari Titular de ~la-

c9111)rovéa a~ ja havien ea--
1n~eJroii!Uuli•lllfA ya neaar l'entrada al v ... 

pJ:>opl de l'ALcaldia. 
••arriba a una extranya contradlcc1ó: 
la que tenim titol la¡{tim neceaaita -

_ L>., ...... ;q~~~¡¡;;¡,JL,¡,. (:~ pot actuar-f,. 't 
de la CODatttuci6 diu: "el dpm1c111 éa invi:C)-1. 

_:,.:lllll~l*lta o ~si•tre podrà ter-ae en ell aenae cO'De•nti-



xes el Sr. Angel Grabulosa. 

I no habent-hi més assumptes de qué t 
vint.i.tres hores i quranta minuts, el Sr. 

sió 1, amb ella, la present acta que es s 
amb mi, el Secretari, que ho certifico. 

E~ 

~ 
ELS REGIDORS 

ACTA NO ORDINARI DE 

A la vila de LLagostera el dia cinc de 
cents vuitanta-quatre a la Sala d'Actes de 
sota la presidència del Sr . Alcalde Josep Iu 
xen els Srs . Angel Grabulosa i Corcoy, Josep 
quim Comas i Tarrés, Josep Turon i Boadella, 
llosera , Joan C~ll i Bueno , Josep Alb~ i Mat 
Creus, Joan Fabrellas i Lloveras, Salvador Pa 
Puigdemunt i Coll, assistits com a Secretari 
quim Llorens i Clos a l ' objecte de celebrar s 

No excusa la seva assistència el Sr . Joa 
que s ' incorpora durant el segon punt de l ' ord 

El Sr. President obre l ' acte i s'entra a 
sumptes inclosos en l ' ordre del dia. 

tar, éssent les - - 
alde aixeca la ses 

a pels assistents,-

tembre de mil nou 
sa de la Vila, -

i Rodó es reunei
mírez i Cano, Joa 
sep Blanch i ValÏ 
la, Lluís Nuell I 
s i Vil~ i Joan -
1 sotasignant Joa 
sió ordin~ria. -
Gruart i Comas, -

del dia . 
conèixer els as---

ler.
Es llegeix ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nimitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.- Es dÓna 
la Comissió de Preus de Catalunya de l'au 
ministrament d'aigua potable en aplicació de 
25 t 11 9 

l'aprovació per -
de tarifes de sub 

'article únic del-



sen que els policies mun1clpals Joan Linde Ribas i Alfons Pelegrina 
Mir tinguin autorització per portar armes i els hi sigui proporcio
nat un revblver a cadascun, per utilitzar-lo en la vigillncia noc-
turna i en qualsevol emergència. Es debat la conveniència o no d'a-

~ questa proposició, que és recolzada per tots els membres presents ex
cepte pels senyors Salvador Parés i Lluís Nuell que es mostren con
traris amb aquesta actuació armada de la policia municipal. 

6.2.- Prèvia l'oportuna declaració d'urgència, a proposta de
l'Alcaldia, es pren el segUent acord: Des de fa anys s'ha anat aug
mentant el nombre de nínxols sense utilització dels titulars, per
causes diverses. Fent un recompte dels que es troben en ple estat -
d'abandó total n'ha resultat una llista que s ' adjunta a aquest dic
tamen. Com sigui que en els títols funeraris ja es fa constar com a 
condició a la concessió de nínxols que els titulars o els seus he-
reus estan obligats a mantenir en perfecte ordre de conservació i -
dignitat els nínxols, en el ben entès que transcorreguts 10 anys en 
estat d'abandó, manifestat pel fet d'estar oberts, o qualsevol al-
tre signe extern raonable, s'iniciarà expedient per a la declaració 
de caducitat de les respectives concessions. 

Atès: que en el present cas resta palesament demostrat oue --
existeix l'estat d'abandó en tots i cadascun dels nínxols relacio-
nats. 

Atès: que existeis una gran demanda de nínxols lliures, vista 
la creixença de la vila i la seva població, a part les raons sanità 
ries i de policia urbana i estètica, per unanimitat s'acorda: -

"ler.- Iniciar expedient per a la declaració de caducitat de -
les concessions dels nínxols que es relacionen per ordre alfabètic 
dels seus titulars, segons el registre municipal. 

2on.- Publicar Edicte d'exposició pÚblica en el B.O.P. del -
present expedient, per termini de tres mesos. 

3er.- Facult~r al Sr. Batlle perquè pugui prendre les provi-
dències que siguin necessàries, aixi com signar tots els documents 
que calguin ." 

6 . 3.- El Sr. Alcalde dóna coneixement de la inauguració de la 
passarel.la peatona1 sobre la riera Cotarra pel proper dia 15 d'a-
gost, acte al qual queda invitat tot el Consistori. 

6.4.- Es dóna coneixement de la revisió de contracte que ha-
fet la Generalitat de Catalunya de l'actual bibliotecària 1 la si-
tuació de vacances en la que actualment es troba, essent obert el -
servei exclusivament per personal municipal. Estant en desacord -
ambdÓs situacions es decideix enviar un escrit de queixa al Servei 
de Biblioteques 1 sol.licitar-li que facin el concurs oportú per CE 
brir la plaça amb personal degudament capacitat i amb caràcter defl 
nitiu. 

6.5.- El Sr . Fabrellas dÓna compte de les gestions realitzades 
per averiguar el consum previsiblement excessiu d ' aigua de la pi~cl 
na municipal i del col.legi Lacustària. 

6.6.- El Sr. Blanch s'interessa per l'actual situació dels gos 
sos de la plaça Catalunya, no 11. El Sr. B~tlle dóna compte de l'e~ 
Pedient incoat del que ha resultat l'existencia de la granja i una 
~rdre d'aquesta Alcaldia per a la retirada de gossos, ordre que ja 
es ferma i incomplerta per la interessada, motiu pel qual s'ha en-
carregat a la Residència canina Pedralta l'execució subsidiària que 
es realitzarà demà a la tarda. 

6.7.- El Sr. Parés pregunta quines obres de reparació i mante
niment es faran al col. lcgi Lacustària. E noona compte de les ma tei-



ú d'agost 
tanta-quatre essent les vint-i-dues hores, al 
la Casa de la Vila, sota la Presidència del 
Rodó es reuneixen els senyors Joan Gruart i e 
Cano, Joaquim Comas i Tarrés, Josep Turon iB 
i Vall-llosera, LluÍs Nuell Creus, Joan rabrel 
dor Parés i Vilà i Joan Puigedemunt i Coll; ass 
ri del sotasignant Joaquim Llorens Clos, a l'ob 
sessió ordinària. 

El Sr. President obre l'acte i s'entra a e 
inclosos en l'ordre del dia. 

ler . LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA 
llegeix l'ac sess an or que ap 
després de modificar del punt 7.2, substituint 
Travessera Baixada de Caldes per U.A. Raset i la 
del punt 7.3 per P.E.R.I. Puig del General. 

4rt.-
TATS D'ACTU aprova un imement, esp 
deracio, la proposta del Conseller-Delegat d'U 
xi: "Que d'acord amb l'article 241 del Reglamen 
guïn llicències d'edificació a les zones sotmes 
sòl qualificat a les NOrmes Subsidiàries com a 
es compleixin les garanties allà establertes i, 
compromís urbanístic que preveu l'apartat b, es 
amb l'interessat en cada cas, on amb la garantí 
reny i l'obligació de consignar les càrregues e 
venda posterior, s'acceptés la fiança personal 
fins que preveu el propi Reglament. 

"La motivació per adoptar aquesta postura 
bilitat d'edificar en els llocs naturals d'eixa 
que la garantia que pretenia la LLei és fixada 
tenir cessió de terreny, no per urbanitzar, ja 
garanties." 

mil nou-cents vui
lÓ de Sessions de -
lcalde Josep Puig i 
, JOsep Ramírez 1 
lla, Josep Blanch 

i LLoveras, Salva 
tits com a Secreta 
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.-Es 
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us d'Administració 
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5è.- ~P~E~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~77~~ nent la pe 
- Ate--

formu
aprova, per unani-lar un Estudi de Detall de la zona del Carril, s 

mitat, delegar al peticionari la redacció d'aques 
de les funcions col.laboradores que en matèria u 
els particulars per tramitar la seva consideraci 
ri en el plaç més breu possible. 

6è.- PRECS I PREGUNTES.-
6.1.- El regidor de Policia municipal i el 

!54 1 I S 

estudi, en virtut 
nística tenen -

al propi Consist~ 

r. Alcalde propo--



tes que preveu l'art. 152 del Reglament de Gestió. 
6è.- Establir per totes aquestes actuacions la seva financin 

ció a través de les quotes d'urbanització d'acord amb l'article~ 
122 de la Llei del SÒl. 

1è.- Notificar el present acord a tots els propietaris afec
tats segons la certificació de titolaritat registra! de les fin- -
ques i ordenar l'anotació marginal al Registre de la Propietat de 
la iniciaciÓ de l'expedient de reparcel.laci6, 1 organisme actuant 

aè.- Encàrregar al Sr. Ragolta la redacció d'un avanç de Pla 
al PERI de la carretera de Sant Feliu que determini, d'acord amb
l'article 13 de la Llei de Mesures d'adequació a L'Ordenament per 
subsectors. 

9è.- Obligarse a consignar en Pressupost, com a Expedient de 
Modificació de Crèdit, guantia suficient per cobrir les despesses 
ocasionades amb motiu d aquestes actuacions, en concepte d'Inver
sions, consi~nant com a ingressos les quantitats corresponents a -
les quotes d urbanització que hagin de finançar les mateixes. 

gè.- Sol.licitar de cadascún dels tècnics mencionats un infor 
me de les necessitats 1 possibilitats més interessants, en cada-~ 
casper a contemplar la seva urbanització més propera. 

lOè.- Els encàrrecs als tècnics que s'efectuan, ho son d'a-
cordamb l'autorització de lliure designació a que faculta, entre -
tècnics competens, L'article 32,2 de la Llei del Regim del SÓl. 

Tot lo precedent s'aprova per unanimitat de tots els membres 
assistents. 

Sè.- PETICIÓ DE SUBVENCIO A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER -
LA REDACCIÓ DELS P.E.R.I. PUIG DEL GENERAL I CARRETERA SANT FELIU 
I DEL PLA ~ARCIAL DEL SOL INDUSTRIAL.- Per unanimitat s acorda de 
sol.l1c1tar a la Generalitat de Catalunya la subvenció per la rea
lització dels P. E. R. I . del Puig del General i de la Carretera de -
Sant Feliu, previstos en les Normes subsidiàries i considerats d.:. 
execució prioritària per l'Ajuntament i per la redacció del Pla -
Parcial del SÒl Industrial, ja oue la necessitat de la seva formu 
lació, en tots els casos traspasa l'ambit municipal i les possibT 
litats de la seva financi~ció 1 ~est~ó ~e cobrament municipal no
permetent la seva redaccio amb 1 urgenc1a en que es necessaria. 

9~.- INSTAL.LACIO COMPTADOR PER REG A LA PISCINA MUNICIPAL.
Prèvia l'oportuna declaracio d urgència, s entra en 1 estudi de -
consum d'aigUe a la piscina municipal i, despr's de donar compte 
el Sr . Fabrellas de les gestions realitzades en averiguar els m2 
tius d'un consum que es considera exagerat a les escoles i a la 
piscina, s'aprova la instal.lació d'un comptador nou a la piscina 
municipal per rec, amb la finalitat de poguer estalviar en ouant 
a aquest tipus de consum 1' increment de cost oue supossarà la Ta
rifa per Sanejament. 

lOè.- PREGS I PREGUNTES.- Obert aouest punt de l'ordre del -
dia, no es formula cap qUesti6. 

I no havent'hi més assumptes de que tractar, el Sr. Alcalde-
aixeca la sessi6 1 amb ella la present acta, en lloc i data dc re
ferència, oue es signada pels assistents, amb mi, el Secretari, -
que ho certifico. 



-A Junn Linde, la quantitat de 12.110 p 
cia al Curs de Tir i altres serveis especials 

- A Andrés Machado, la quantitat de 2.37 
rents serveis especials. 

- A José Santamaria, la quantitat de 2.3 
rents serveis especials. 

~revia abs~ncia temporal del Sr. Comas, 
propi, s'aprova atorgar a Nuria Comas Ventura 
17.955 ptes per els treballs extraòrdinaris 
tardes dels mesos de maig i Juny a la Bibli 

Reincorporat a la sessio el Sr. Comas, 
aquest punt de l'ordre del d!a. 

R 

es per assistèn-~ 

ptes. per dife--

1 ptes per dif~-

l.legant interés 
la quantitat de -

tats a les ---
a i·iun icipal. 
dona per acabat 

Havent transcorregut mb vigéncia de ---
les Normes Subsidiiries de Planejament sw Ll tera, sense ---
que, tot i havent deliminat diferents políg amb Unitats ----
s'Actuació i P.E.R.I. no han presentat els p pietaris afec---
tats els corresponents projP.ctes segons el q preveu l'arti--
cle 98,3 de la Llei del Sól. Per aixó 1 d'ac amb les dife---
rents delimitacions de U.A. i P.E. 1 s ha d'en endre iniciat 
l'expedient de reparcel.lació, segons l'artic e 101 del Regla-
ment de Gestió Urbanística, el que, per imp~s ició del contin-
gut en l'article 104, supossa la suspensió de l'atorgament de -
llicencies de parcel.lació i d'edificació, s necessitat de 
declaració expresa, fins l'acord aprovatori la reparcel.la--
ció, l'Ajuntament té la facultat d'actuar r ctant el projec-
te de reparcel.lació, per arrivar a aixecar suspensió de 
llicéncies, quant es coneixin 1 siguin aprova , es les carregues 
i compensacions que haura, en el seu cas, d'a ortar cada pro- -
pietari. 
Tot aixÓ quedaria vilid independentment del P 
zació i obres corresponents que s'executessin 
aprovat el projeste de reparcel.lació, podrí 
céncies d'obres amb l'oportuna fiança, com a 
ció simultanda de les obres d'Urbanització. 
Per aixÓ d'acord amb el contingut en l'articl 
ment de Gestió, la Corporació acorda: 

ler.- Encàrregar al Sr. Vidal de Llobate 
del Projecte de reparcel.lació i d'Urbanitzac 
polígons i determinar, o, en el seu cas, apor 
determini la manca de necessitat de reparcel. 
amb el contingut a l'art. 73 del Reglament 
Sector Cavisa i Travessera Baixada de Caldes. 

2on.- Encàrre~ar al Sr.Soüer la redacció 
reparcel.lactó i d Urbabització dels següents 
minar, o, en el seu cas, aportar l'informe qu 
manca de necessitat de reparcel.lació, d'ac 
gut a l'art. 73 del Reglament de Gestió: U.A. 
Travessera Baixada de Caldes. 

3er.- Encàrregar al Sr. Ragolta la redac 
de reparcel.lació i d'Urbanització dels segUe 
terminar, o, en el seu cas, aportar l'informe 
manca de necessitat de reparcel.lació, d'acor 
a l'art. 73 del Reglament de Gestió: U.A. Sec 
vessera Baixada de Caldes. 

4art.- Com a intent de donar operativita 
acuacions, avans d'iniciar el projecte de r 

2~t41<17polf~on, s'haurà de determinar i l'Ajun 
1ímprocedencia d'abreujar el tràmit de repare 

5~.- Seguint les determinacions de les N 
es confirma el sistema de Cooperació com el 

ojecte d'Urbanit
i en el seu cas' 
otorgar-~e 111-
rantia d execu-

la redacció --
dels segUents -

r l'informe que 
ció, d'acord -
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el Projecte de -
olígons i deter 
determini la --= 
amb el contin- -
ector Cavisa i -
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Cavisa i rra-

en les diferents 
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mes Subsidiàries 
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No ha excusat la seva assistència el Sr. Joan Gruart i Comas. 

ler.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Obert aquest punt de l'or
dre del dia, el sr. Nuell fa notar que en el punt 6è. sense QUe el 
contingut de l'ordre del dia fos precisament el debat QUe es refle 
xa en el mateix, hi consta en acta el nom de tres Regidors que ha~ 
bian donat la seva opinió amb una qUestió marginal, mentre no hi -
constan ni en aquest ount ni en altres les opinions personificades 
que es debatan constantment en sessions. El Secretari manifesta -
que esta d'acord amb el plantejament del Sr. Nuell i QUe la indi-
vidualització que ha fet constar en acta es refereix només a un -
punt concret i parcial probablement perqué en part el sotasignant 
habia intervenit en l'altre postura, en el sentit de que la guar-
deria, com a tot servei pÚblic no hauria d'ésser deficitari sina
d'autofinançarse. 

Un cop constatada aquesta observació i la inoportuinitat de -
la menció en acta, s'aprova unanlmament l'acta de la sessió ante -
ri or. 

2on.- PETICIÓ CONSTRUCCIÒ COL.LECTORS GENERALS DE CIRCUNVALA
CIÓ A LA JUNTA DE SÀNEJAMENT.-

Per unanimitat de tots els mebres presents, considerant la ur 
~ència 1 necessitat de construcció dels col.lectors de circunvala~ 
ció de Llagostera i l'actual estructuració de la Junta de Saneja-
ment de Catalunya i les funcions gue assumeix, s'acorda de sol.li
citar de la mateixa la construccio, com a obra pioritaria, dels -
col.lectors esmentats, dins del seu pla d'actuacions, per resoldre 
el greu problema de contaminació que aixó esta creant. 

3er.- SOL.LICITUD DE LA COXUNlTAT DE PROPIETARIS DELS EDIFI
FICIS SICILIA I CEROENYA .- Vista la sol.licitud de les comuni--
tats de propietaris del edificis Sicilia i Cerdenya, l'Ajuntament, 
per unanimitat acorda traslladar ordre d'obertura del carrer Mari
na, obrint expedient contra les pareds que actualment tallan el -
pas per el seu oportú enderrocament i dictar ordre d'execució de -
les obres d'enllumenat pÚblic del carrer Lacustària i la conexió 
al clavegueram pÚblic, aplicant les quotes d'urbanització necessa
ries per l'execució de les mateixes als beneficiàris. El carrer Ma 
rina tindria un transit exclusivament peatonal. -

4art. - DESPATX OFICIAL.- La Corporació resta assebentada de 
l'atorgament de la subvencio per ampliació del recinte del cementi 
ri municipal amb càrrec al Pla d'Obres i Serveis de Catalunya de~ 
1.983, amb la quantitat de 3.560.000.- ptes. 

5è . - SOL.LICITUD DE REALITZACIÒ D'OBRES A LA CASERNA DE LA -
GUARDIA CIVIL.- Essent necessaria l ' execucio d obres per la cons
truccio d un W.C. i reparació de goteres a la teulada , a la Caser
na de la Guardia Civil, amb un Pressupost de 318.000 ptes, segons 
l'informe del técnic municipal, la Corporació, per unanimitat de
tots els membres assistents, acorda d'atorgar una subvenció a fons 
perdut amb aquesta finalitat, donat l'interés pÚbilc rellevant que 
executa la Guardia Civil al terme municipal de Llagostera, en la -
quantitat de 125.000 ptes. 

6è.- RECONEIXEMENT DE DIVERSOS SERVEIS EXTRAORDINARIS . - Previ 
l'informe favorable dels consellers- Delegats corresponents i d'In 
tervenció, s'aprova per unanimitat l'atorgament dels segUeryts pag~ 
ments per serveis extraordinaris de membres del personal d aquest 
Ajuntament pels motius que s'expresan: 

- A Alfonso Pelegrina Mir per diferents serveis com a Policia 
Municipal i per assistència al Cur de fira l'Escola de la Policia 
Munici 1 de Glrona, la quantitat de 14.535 ptes. 



23.-
24.-
25.-
26.-
21.-
28.-
29.-

MB Pilar Abascal Vicente. 
Manuel Varela Mari~o. 
Manuel Alba Gamez. 
José Manuel Rebollo Sanchez. 
Manuel Quintans Oueiruga. 
José Valdés Conde. 
MB Isabel Millan Urra. 

I no havent -hi més assumptes de què trac 
i-quatre hores 1 el Sr. Alcalde aixeca la sessi 
sent acta que es signada pels assistents amb m 
ho certifico. 

L'ALCALDE 

ELS REGIDORS 

RI DE 

A la Vila de Llagostera, éssent les vint. 
d~a Quatre de juny de mil nou.cents vu~tanta.9 
1 Ajuntament en Ple per celebrar sessio Ordina 
Sessions de la Casa de la Vila, sota la Presid 
Sr. Josep Puig i Rodó, amb l'assistència dels 
Angel Grabulosa i Corcoy, Joaquim Comas i Tar 
no, Josep Turón i Boadella, Josep Blanch i Va 
b~ 1 Matamala, Lluis Nuell i Creus, Salvador P 
Puigdemunt i Coll. Assisteix com a Secretari e 
Quim Llorens i Clos. 

s'incorporan durant 
punt de l'ordre del dia, 
sep Ramírez i Cano. 
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hores del -
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Uents Regidors: 
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llosera, Josep A! 
és i Vila i Joan
sota.sicnant Joa-



TIU . - S'aprova per unanimitat la proposta del Consell Local de Sani 
tat i s'acorda de traslladar als Serveis Territorials de Sanitat i
seguretat Social, la petició d'un tercer metge per a reforç els me
sos d'estiu, considerant que l'actual embergadura del poble ja assu 
~eix completament les funcions dels dos actuals i que la vinguda dc 
tanta població flotant cora a segona residència necessita 1' existèn 
cia d'aquest tercer metge destinat a l'atenció dels no residents . -

Al mateix temps, aquest Ajuntament acorda, per unanimitat, de 
felicitar i fer constar en acta 1 'agraïment a les pres tac ions de - 
l'actual practicant municipal , Sr. Jesús Postas i Freixas, 1 tras - 
lladar aquest acord al coneixement de l'interessat, dels Serveis - 
Territorials de Sanitat i Seguretat Social i a la Presidenta del - 
Col . legi, fent constar l ' agraïment del nomenament de l ' esmentat--
practicant. 

9è. - RECONEIXENENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PER LA FESTA MAJOR. 
Per unanim1tat s ' aprova la proposta de pagament dels serveis extra
ordinaris realitzats pels membres de la Policia Municipal i de la 
Brigada municipal durant els dies de la Festa Major d ' enguany, en -
la quantitat de 8 . 000,- ptes. per a cadascun . 

lOè .- SOL . LICITAR UN LOCAL PER REHABILITACIÓ 1-IÈDICA .- Per una 
nimitat, s ' acorda de sol . llcitar a la Generalitat de Catalunya, a -
través del Departament de Sanitat i Seguretat Social, l ' atorgament 
d ' un local per a rehabilitació mèdica al municipi de Llagostera i -
de traslladar amb aquesta finalitat al Cap dels Serveis la petició 
aixecada davant d ' aquest Ajuntament per molts veïns del poble, en - 
capçalats com a primer signant per Na Pilar Trenado Fern~ndez. 

llè. - INFORMES SOL.LICITUDS DE TRASLLAT DE SECRETARIS .- Havent 
rebut aquest Ajuntament la relacio d'instancies dels concursant a -
la Secretaria d ' aquesta Corporació en el concurs de trasllat de Se
cretaris , de conformitat amb el R. D. 642/81, article 4rt . , norma JB, 
aquesta Corporació aprova la preferència entre els sol . licitants , -
al temps que fa constar l'oposició del nornena~ent de Na Isabel Mi-
ll~n Urra, amb no d ' escalafÓ 949 , ja que el seu desconeixement de 
l ' idioma català dificultaria la seva gestió en front d ' aquest Ajun 
tament que utilitza ambdós idiomes oficials per a Catalunya , tant -
en la gestió administrativa com amb les actuacions a les diferents 
sessions de la Corporació . Pel demés , aquesta Corporació atorga -

el següent ordre de preferències : 
1.- Joaquim LLorens Clos . 
2 .- Montserrat Bach Pujol . 
3 .- J . Antonio Gonzalez de Uzcueta Esque r do . 
4.- José Domingo Caballos . 
5 .- Marí a Pilar S~nchez Pe~a . 
6.- José Francisco I l lerías Samaniego. 
1 .- Miguel Angel Perezagua Roy . 
8 .- Juan Guitart Dur~n .-
9.- Bartolomé Marimont Simó . 

10 .- José Carmelo Sanchez Presedo . 
11 .- Leopoldo Moure Garcia. 
12 .- Vicente MB Santaló Burrull . 
13 .- Alicia Puig Romagosa . 
14 .- Agustín Garcia Andrés . 
15. - Salvador Serramia Fern~ndez . 
16. - Luís Angel Fern~ndez Ameijeiras. 
17.- José MB Marqués Benito. 
18 .- Pilar Oc6n Carreras. 
19 .- MB Carmen Bassols Muntada. 
20. - Javier Marin Garcia. 
21 .- Juan Antonio Llinares Gómez. 
22 .- José MD BeltrSn Reig . " 



Bases del concurs per a la concessió de l'explo 
lacions de la p8scina i bar municipals, atenent 
correspon al Sr. Teodoro Serrano MuMoz, veí de L 
D.N.I. no 50.006 . 565, considerant que compleix 1 
sades en les esmentades Bases, s'acorda d'atorga 
concessió, amb una percepció del 60 ~ de l'impo 
favor del concessionari i, juntament amb les 
ses, l'obligació per l'interessat de facilitar 1 
curset de natació el mes de juliol, ajustant-se 
pel mateix. 

4rt.- CONTRACTACIÓ D'UN POLICIA MUNICIPAL.
sol.licituds per a la contractacio temporal d'un 
pels mesos d'estiu 1 considerant que leD condi 
Srs. francisco Ram¡rez Alba i José Angel Rami! 
tat s'acorda autoritzar al Sr. Alcalde per cont 
Angel Ramil, veí de Vilablareix, pel termini de 
període de prova de 15 dies. 

ió de les instal
e 1' única oferta 

tera, amb----
condicions ex¡rE>s, 

l'objecte de la:: 
de les entrades a 
cions de dites Ba 
rganització del :: 
l'horari establert 

la vista de les 
lici a munic i pa 1 

expressades pels 
ín, per unanimi-

al Sr. José -
un 

sè.
A la vista·~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~====77~z~a~c~~~mi 
nistrativa i simplificació, inicials per dur a t la mecanitza::
ció municipal i atenent l ' especialitat de les Ma xes i el caràc--
ter previ d'aquests treballs a la prÒpia instal. iÓ d'un equip de 
procés de dades, després de considerar que la e ractació que es -
realitzaria en aquesta primera etapa no tindria objectiu definit 
en sí, sinó en funció exclusivaMent del seguimen de les següents -
etapes, per unanimitat, s'acorda de desconsidera les ofertes pre-
sentades i aprovar el plec de condicions pel con rs per l'organit
zació administrativa i comptable de l'Ajuntament e Llagostera i -
per l'adquisició , instal.lació, programació i e ervaci6 d'un --
equip de procés de dades, sotmetent-lo a la publ ci6 al B.O.P. i 
D.O.G. 

6è.- SOL 
GENERALITA~.~-~~e~n7e~n7-~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~ 
vocatoria d'ajudes en concepte 
niment de Centres i Activitats dedicades a l'ate 
prés de valorar la recent inauguració i funciona 
Pensionista, i de considerar per part d'algun 
els senyors Albà, Nuell i Puigdemunt, que s'es 
ció a la 3D edat que a la guarderia infantil, 
ren més necessari al.legant que l'esplai per 
nir-se, almenys en gran part, per fons dels propi 
unanimitat, es pren l'acord d'autoritzar la petic 
sol.licitud esmentada. 

7è .- PRO TA DE 
cuteix la propos 
cionar activitats organitzades per entitats loca 
necessari determinar els criteris per la subvenc 
la proposta de la Comissió, s'accepta de subvenc 
per cent del seu cost aquellès activitats pÚbliqu 
blic que organitzin entitats particulars de caràc 
cutint el concepte d'interès pÚblic, i a la vista 
d'activitats d'algunes entitats culturals, es con 
ment que no s'ha de limitar al concepte d'interès 
al d'interès rellevant, amb el propòsit de subven 
vitats privades que potencien el nom del municipi 

or, concretament 
dicant més aten
a el que conside 

vellesa pot mante 
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8è.- PROPOSTA DE ITAR TE R METGE PER REPOR 



a les tarifes vigents en pobles similars, el que es considera absolu 
tament necessari per l'equilibri econbmic del servei . -

19è.- PRECS I PREGUNTES.- Obert aquest punt de l ' ordre del dia 
no es formula cap intervenció. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, essent les vint-i
quatre hores, el Sr. Alcalde aixeca la present sessiÓ al dia i lloc 
de referència i, amb ella, la present acta que és signada pels assis 
tents, amb mi, el Secretari, que ho certifico. 

ELS REGIDORS 

-?\ 
I . J ~. 

? 

ACTA NO 8 DEL PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE JUNY DE 1.984 

A la vila de Llagostera essent les vint-i-dues hores del dia -
vint de juny de mil nou-cents vuitanta-quatre, es reuneix l ' Ajunta
ment en Ple per celebrar sessió extraordinària a la Sala de Sessons 
a la Casa de la Vila, sota la Presidència de l ' Alcalde, Sr. JOsep
Puig Rodó, amb l'assitència dels scGUents regidors: Angel Grabulosa 
i Corcoy, Josep Ramírez i Cano, Joaquim Comas i Tarrés, Joan Coll i 
Bueno , Josep Turon i Boadella, JOsep Blanch i Vall-llosera, Josep -
Albà t Matamala, Lluís Nuell i Creus, Joan Fabrellas i LLoveras i -
Joan Puigdemunt i Coll. Asstteix com a Secretari el sotasignant Jo~ 
quim Llorens i Clos. 

Ilo ha excusat la seva ass:l::tència el Sr. Joan Gruart i Comas. -
Ha excusat la seva ass~ència ~1 Sr. Salvador Parés i Vilà. 

ler.- ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.- Es llegeix l'acta de la ses 
sió anterior que es aprovada per unanimitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.- La Corporació resta assabentada de 
l ' Ordre de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'A 
gricultura, Ramaderia i Pesca referent a la paralització de l'Escof 
ltador municipal. 

Jer.- CONCESSIÓ DEL BAR I PISCINA MUNICIPAL.- D'acord amb les 



pita! ni essent aquesta activitat la finalitat p 
Aquesta aprovaciÓ se sotmeterà a informació pÚbl 
15 dies a fi de rebre les al . legac~ns de les pe 
guin oportú, que serien resoltes per la prÒpia C 
va publicació al taulÓ d ' edictes i B.O. P. 

12è .- TRACTA OD 1 UN P 

propos 
, per unanimitat, 

gUent: informar favorablement les noves tarifes 
sa concecionària del servei municipal d ' ai~Ues p 
al canvi dels diferents trams de facturacio per 
da trimestre, en la segilent proporció: 

- fins a 21 m3. /abona t/ trim • ..• ••... • .•... 
- de 21 a 45 m3 ./abonat/trim ............. . 
- excés de 45 m3./abonat/trim ......••.••.. " 
La justificació del canvi per repercus16 del 

elèctrica s'entén totalment demostradD per l'est 
gual que el canvi de trams en la racturaci6, adeq 

251111 
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!
,. Sè.- INVENTARI I COMPTE D' ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL{ 
aminada per la Comissió Informativa d' Hisenda que ha emès el seu in 
rme favorable , es dÓna lectura pel Secretari de l ' expedient, del -= 

ii
ulta que aquest compte ~stà degudament rendit i justificat , apro-
t unànimement i amb caracter defiaitiu el mateix tots els membres 
Ple, d'acord amb l ' article 791 de la Llei de Règim Local. 
6è.- COHPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ORDINARI DE 1¡283.- Informat 

~,ru•·•ulement per la ComissLS d1R1senda, llegida la miiOria i ela in
!OIMHIS del Compte General del Pressupost Ordinari corresponent a l ' e-

1.983, rendit per l ' Alcalde-President,s ' aprova per unanlmita~ 
caràcter provisional, de conformitat amb l'article 792 de la -

de Règim Local . 
7è,- CQHPTE GENERAL DEL PRESSUPOST D' INVERSOISDE 1. 983 .- Infor

favorabiêment per 1a eoilss16 d'Rlsenda, 1iegida la mem6r ia 1 els 
•~•~oMmea del Compte General del Pressupost d' Inversions c~rreaponents 

ici 1. 9831 rendit per l'Alcalde-President, s •aprova 1 ~•r una 
, 1 amb caracter provisional, de conformitat amb l' a~ticle 79~ 

Llei de Règia Local. 
aè.-

necessitat 
i piscina municipal, es d6na lectura pel Sr. Albà de la -
caràcter similar que va tenir lloc a l ' Ajuntament de Vi-
ea refundeix amb algunes altres condicions que es conside 

4Jr~p~LOIIB a l ' actual situac16 i es sotmet a intormaci6 pÚblica ~ 
a la captaci6 d' ofertes de l'esmentada concessió , pel -

contractaeiò dir ecta, que tant per la quantia com, ••P&c~l
la urgència, queda perfectament JUstificada sesona el crite

Ple, que ea propuncia unànimement en aquest sentit. 

" Baulida", informada favorablement per laCo 
de Governació, a •acorda,unAnimement i pel vot fa~ 

le dela ll membr es presenta entre els 13 que ho a¿n de dret 1 de 
aprovar la modificació dels Estatuts de la REsidèncja- Hospital -
~i~l "Joa., Baulida", per treure el nom d' Hospital que produeix , 

••u caa, ~convenients contusiona, no complint la tunció d'hos-



DEL PLE alDiiiARI DE b DE JUNY DE 1 

A la vila de Llagostera essent les vint-i-d 
de juny de mil nou-cents vuitanta-quatre, es reu 
Ple per celebrar sessió ordinària a la Sala de S 
la Vila , sota la Presidència de l'Alcalde, Sr. J 
l'assistència dels següents regidors: Angel Grabu 
Ram!rez i Cano, Joaquim Comas i Tarrés, Joan Coll 
ron i Boadella, JOsep Blanch i Vall-llosera, Jose 
Llu!s Nuell i Creus, Joan Fabrellas i Lloveras i 
Coll. Assisteix com a Secretari el sotasignant Jo 

Ha excusat la seva assistència el Sr. JOan G 
Sr. Salvador Parés i Vilà . 

ler.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERICJl.- Es llege 
sió anterior que es aprovada per unanimitat desp 
punt 7è. l'expressió" 2 graus", per "1 grau". 

2on.- DESPATX OFICIAL.- La Corporació resta 
eret 116/1984, de 11 d'abril, pel qual s'aprova e 
corresponent a !•àmbit territorial zones 2 i 3 i 
mic-financer, i de la Resolució del recurs d'alça 
ciedad Promotora Aeroclub, S.A., contra l'acord d 
cial d'Urbanisme pel que es va aprovar definitiva 
sidiàries de Planejament de Llagostera estimant e 
formulada i, en consequèn~ia modificant la normat 
ponents. 

3er.- APROVACib INICIAL DE L'ORDEN 
men 

rma · sen a proposta de la pròpia Ju 
la Residencia Municipal "Josep Baulida", el Ple 
tat dels onze membres presents dels tretze que d 
constitueixen, i, per tant, amb el quorum de la 
ta: ler.- Aprovar inicialment l'Ordenança fiscal 
"Josep Baulida", amb les modificacions introduide 
formativa, però tornant el redactat que inicialme 
la Junta del Patronat al punt C de l'article 4rt. 

2on.- Exposar al pÚblic pel termini de lS di 
eis i al Butlletí Oficial de la província, aques 
pugui ser objecte de reclamacions . En cas de no p 
aprovació inicial a definitiva. 

4rt.
A proposta 
corda d'aprovar el següent calendari de cobrança 
termini de pagament dels rebuts municipals en vol 

al.- PadrÓ fiscal, per rebut, que no es noti 
ment el seu cobrament:-del 1 al 31 de juliol,l'im 
circulaciÓ de vehicles. 

-del 1 al 30 de novembre, e 
rètols, publicitat, escombraries, aparadors, ocu 
sÒl de caràcter permanent, veles, solars, clav 
çanes en mal estat (de caràcter no f iscall,cana 

bl.- Exaccions per notificació: es pagaran 
ció corresponent, d'acord al Reglament de Recapt 
d'obres, taxes per ocupaciÓ de la via pÚblica, e 
obertura d'establiments i sancions. 

cl .-Exaccions per declaració directa: simul 
ració s'haurà de procedir al pagament d'exaccions 
de padró i de la declaració de plusvàlua. 

!5 U I :J 
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pant i que del present acord s 'envií certificació per a la seva cons 
tància a la Direcci6 General d'Administració Local, dins del termin! 
legalment establert. 

Al mateix temps s'acorda d'autoritzar el sou del Sr . Joan Tari
nas d'acord amb l'Índex de proporcionalitat 6, coeficient 2 ,3, reco
neixent 2 graus i 4 triennis ja que l'autorització que preveu la Uei 
70/1978, de 26 de desembre, sobre reconeixement de serveis previs -
preveu aquest quan la totalitat de ls serveis fossin previs a la cons 
titució dels corresponents cossos, escales o places. -

En quant a complements s'aprova la gratificació del complement 
de destí en el seu nivell 11, en 131.040,- ptes., l'incentiu de pro
ductivitat de 211.126,- ptes., que correspon al 35,93% del sou base 
i la gratificació per serveis extraordinaris de 101.737,- ptes., to
tes elles anyals. 

8è.- REVISIÓ DEL PERSONAL CONTRACTAT.-
8.1.- Atesa l'actual estructura dels Serveis l4•rbanístics i. con

swemnt necessària la revisió de les condicions de treball del Sr. -
Ramon Gavilan i Alvarez, adequant els horaris de servei a les 4 ho-
res actuals cada dimecres al matí, però afegint 3 hores els dimarts 
a la tarda, es proposa al Ple d ' autoritzar a l ' Alcalde la signatura 
d'un nou contracte de prestació de serveis professionals amb el co-
brament de 34 . 000,- ptes. mensuals, comptador a partir del passat-
mes d'abril durant el que ja ha vingut complint aquest horari, cor-
responent a la consignació al pressupost municipal ordinari dins del 
capítol de personal contractat. Aquest constracte, sense límit tempo 
ral, estarà supeditat a la permanència de la plaça d'arquitecte tèc~ 
nie que ve ocupant o a la seva possible i futura provisió en concurs. 

S'aprova, per unanimitat, l'antecedent proposta, després de fer 
considerar al~uns regidors, els problemes d'execució d'obres que--
s'han tingut ultimament dels que es responsabilitza al Sr. Gavilan. 

8.2.- Per unanimitat 1 a proposta de l'Alcaldia, s'acorda de -
contractar i nomenar a la Carme Ferrer Pujol, recaptadora municipal 
pels periodes de pròrroga de voluntària, amb caràcter temporal, fins 
al cobriment de la plaça per la prÒpia administració amb algun altre 
sistema o persona. La relació entre les dues parts serà totalment de 
caràcter administratiu, essent a càrrec de la Carme ferrer totes les 
despeses que corresponguin a aquest servei mentre que la Corporació 
atorgarà en retribució dels seus serveis el 5% del total cobrat, 
corresponent al recàrrec de pròrroga. 

I sense més assumptes de què tractar, essent les vint-i-tres ho 
res i quaranta-cinc minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió i, amb~ 
ella, la present acta, que és signada pels assitents, amb mi, el Se
cretari, que ho certifico. 

ELS llEGIDORS 

• A (I 
, ' T>-

l 



Per unanimitat, la Corporació acorda d'insta 
nalment, preguntant primer a l'equip redactor del 
zació de la plaça del Carril la seva qualificada 
la instal.lació provisional, es podrà comprovar 
te positiu o no i la conveniència d'acceptar, en 
posta del Conseller. 

~-
/ 

' 

.lar-lo provisio-
rojecte d'urbanit 
inió. Després de

rfectament l'efec-
1 seu cas, la pro-

4rt.- AU 
R. JUNOU~ ~UT'*~rr.~~~~~~~tA~~~~~~r.~~~~~~~c~on~--

unta 
Junqué Barta el 7 de febrer de 1.980, la Corporac 
nimitat, acorda d'autoritzar al Sr. Alcalde, Jose 
escripturar els terrenrs en el seu dia compromes 

D'acord amb la clausula tercera del contrac 
dia i aprovat per la Corporació, el preu de la e 
constituït per la quantia de les Contribucions 
pongués a la finca del carrer Ricard Casademont, 
mentiri. Per això, la Corporació, d ' acord amb l' 
bucions Especials conclós al seu dia, acorda val 
2.039.442,98 ptes. 

t 1 el Sr. Amadeu 
en Ple, per una

Puig i Rodó per -

subscrit el seu -
ravenda seria --

ecials que corres 
n direcció al Ce-
pedient de Contri

r dita cessió en 

Sè.- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~•r.~~~~~~~~ NICIPAL.-
tres ofertes 

6è , -n*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---• comp prv~v~··a 
;,;p~e~r~e:"'n'-:c:O:a'-:r:-'r~e~g"-a::-::-r=::e~.;::;plànols de les actuaci.ons pr tàries segons 
cord pres en l ' Última sessió plenària en execu de les Normes Sub-
sidiàries pel nomenament com a tècnics munici als efectes exclu -
sius dels encàrrecs formulats pels arquitectes S . Robert Soler i -
Francesc Ragolta que juntament amb el Sr . Vidal Llobatera executa 
rien els Projectes corresponents. Després d ' exp rels motius, coñ 
sistents en que la categoria de tècnic municipal imeix de la neces 
sitat del corresponent visat, la Corporació acce ,per unanimitat,
la proposta, traslladant als interessats als efe s de que confec- 
cionin un pressupost per a cada encàrrec que ser efectiu si l'Aju~ 
tament i l'interessat acceptessin l ' acord econ 

Els encàrrecs, per unanimitat, s'acorda de artir-los de la-
segOent manera: al Sr. Vidal de Llobatera, U.A. s, U.A. Sector e~ 
VISA, i Travessera de la Baixada de Caldes. 

-Al Sr. Soler, U.A. Raset i U.A. C 
- Al Sr. Ragolta, P.E.R . I. Puig de 

de la carretera de Sant Feliu . 
No s'encarrega de moment els plànols del ca 

espera de la resolució que prengui en el seu cas 
te al recurs d'Al~ada corresponent al mateix. 

En aquest moments s'incorpora a la sessió el 
sa i Corcoy. 

7è.
TARINAS.-
1981, de 6 
que preveu l'article 30,2 del R.DL. 3/1981, de 16 
la creació del Subgrup d'Administratius d'Adminis 
la plantilla orgànica d'aquest Ajuntament i, al 
cord amb el que autoritza l'article tercer del 
da d'integrar dins el Subgrup d'Aministratius al 
Tarinas Malet, perteneixent al Subgrup d'Auxilia 
ment, per reunir les condicions establertes a la 
ria del Decret 689/1975, de 21 de març, quedant a 
tit~~~ rz plaça d'Auxiliar d'Administració Gene 

er Saragossa, en -
1 Conseller respeE 

Sr. Angel Grabulo-

i amb el quorum -
de gener, acorda -
ració General dins 
teix temps, d'a-
it R.D., s•acor-

ncionari Sr. Joan 
d'aquest Ajunta - 

osició transità 
temàticament amor~ 
1 que venia ocu--



ACTA NO 6 DEL PLE EXTRAORDINARI DE 9 DE MAIG DE 1.984 

A la vila de Llagostera essent les vint-i-dues hores del dia nou 
de maig de mil nou-cents vuitanta-quatre, es reuneix l'Ajuntament en 
Ple per celebrar sessió extraordinària a la Sala de Sessions de la Ca 
sa de la Vila, sota la Presidència de l'Alcalde Sr. Josep Puig i Rodo 
amb l'assistència dels segUents Consellers: Joan Gruart í Comas, Jo-
sep Ramírez i Cana, Joaquim Comas i Tarrés, Joan Coll i Bueno, Josep 
Turon i Boadella, JOsep Blanch i Vall-llosera, Josep Albà i Matamala, 
Lluís Nuell i Creus, Salvador Parés i Vila, Joan Fabre llas i Lloveras 
i Joan Puigdemunt i Coll. Assisteix com a Secretari el sotasignant Sr. 
Joaquim Llorens Clos. 

Ha excusat la seva assistència el Sr. Angel Grabulosa i Corcoy. 
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es comencen a tractar els te-

mes inclosos en l'ordre del dia. 
ler.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Es llegeix l'acta de la ses-

siÓ anterior que es aprovada per unanimitat després de rectificar que 
no seria el pou el que seria executat amb tubs de 40 0 sinó que es re 
feria a la tuberia del Col.lector, prevista per l'enginyer en JO cm.~ 
pel que seria consultat abans de la seva execució. 

2on.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT A LA JUNTA DE MONT-REI.- D'a-
cord amb el previst a l'article 4, apartat 3 del R.D. 561/l979, del-
16 de mar<;, es dóna coneixement al Ple Hunicipal de la resolució d'a
questa Alcaldia de data 5 de maig de 1.984, en quant a delegacions-
que diu el segUent: "S'anomena Conseller-Delegat en representac.iÓ --
d'aquest Ajuntament a la Junta de l'Entitat Urbanística de conserva-
ció i manteniment del polígon Mont-Rei al Sr. Joaquim Comas Tarrés." 

Jer.- PROPOSTA DEL MUSEU D'EINES I COSTUMS.- Es llegeix una pro
posta del Conseller-Delegat de Museus referent a l'arranjament de--
l'antiga Estació del tren i a la restauració i instal.lació del trac
torforson al cim del que havia estat dipÒsit d'aigua, amb un cost --
aproximat de 30.000,- ptes. El Sr. Nuell pregunta si hi ha la segure
tat de que quedaria bé el tractor. El Sr. Blanch el contesta amb l'o
pinió d'alguns tècnics que era totalment favorable. El Sr. Alcalde 
proposa de col.locar el tractor provisionalment al cim per veure com 
hi queda, sense pintar-lo primer. 



ze d'abril de mil nou.cents vujtanta-quatre, es r 
en PlP per celebrar sessió extraordinàr1a a la Sa 
Casa dc la Vila, sota la Presidència de l'Alcalde 
dÓ amb l'assistència dels següents Consellers: J 
gel Grabulosa Corcoy,,Josep Ramírez Cano, Joaquim 
Coll Bueno. Josep Turcn Boadella, Josep Blanch Vnl 
Alb~ Matamala, Lluís Nuell Creus, Salvador Parês V 
Lloveras i Joan Puigdemunt Coll. Asisteix com a Se 
nant Joaquim Llorens Clos. 

eix 1 'Ajuntament 
de Sessions de -

Sr . Josep Puig Ro 
Gruart Comas, Añ 

omas Tarrés, Joañ 
llosera, Josep -

la, Joan Fabrelles 
retari el sotasis 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es comencen a tractar els te
mes inclossos en l'ordre del dia. 

ler . - ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- Es llegeix l'act 
terior que es aprovada per unanimitat després de 
punt llè, a instancies del Sr. Fabrelles, la e~ 
el pou ser~ executat en tubs de 40 cms. de 0 i e 
la conexió per escomesa, a la e lausula 7a del con 
e i a. 

de ln sessió an
ntualitzar en el 
ificació de que-
anvi de la parau

te de referèn--

?.on.- R Son --
llegits var·~s~r~e~c~u~r~s~o~s~~~~~~c~o~n~r~a~~a~p~r~o7.v~a~c~~r.~~~~:a de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Llagostera, terposats cavant 
del Conseller de la Generalitat . Després de debat els motius de ca 
dascún dels recursos, la Corporació no considera essàrta .:ap actü 
s~i6 davant del Conseller, no compareixent aixi, s del període -~ 
d'informació pÚblica amb més arguments dels contin ts al propi exp~ 
dient d'aprovació de les Normes. 

3er.- ARRENJAMENT DE CAM!NS RURALS.- Es 1 
Sr Turón i 'S"'a'i)rova unanimament en el sentit d aut 
tació d'una eMpresa per l'arrenjament dels camins 
municipal a través del sistema de contractació di 
sió Municipal Permanent a la millor d'un mínim de 
questa manera es resoldra la necessitat de varis 
nejats per la motoanivelladora i, en alguns casos 
d'escampar gres. 

També, unanimament, s'acorda sol.licitar de 
rona una subvenció per la realització de dites ob 

4art.- AVANTPROJE 
CIPAL.- Vis avan -pr 
respecte a l'urbanització de la plaça del Carril i 
ció del Dispensari Municipal, s'acorda un~nimament 
possició pÚblica el mateix i reunir als metges a 
seva opinió i possibles modificac:ions que es cons 
nients en un tema tant específic com la cosntrucci 
nicipal. 

I sense més assumptes de que tractar, el Sr. 
sessió 1, amb ella, la present acta, que 
amb mi, el Secretari, que ho certifico. 

L('CALDE, ) 

"'''~ l'i d 

x la pr0posta del 
tzar la contrac
rals del terme -
te per la Cor.Jis
es ofertes. D'a
ins d'ésser pla
prescindible~. 

de Gi-

ó 
per la construc-
de sotmetre a ex-
de cone.ixre la

cressin conve---
de1 Dipensari M,!¿ 

lcalde aixeca la
pels assistents 
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possible, que s'omplint els volts de t 

Sr. Gruart propossn que es col.loquint 
no portint tants problemes de treure i 
dint més bé. 

El Ple aprova per unanimltat l'ins 
sats, em tubs fixes a terra, mentre si 

os de papers arrancats. El
terra tubs fixes tapats, Que 
sar com els bidons i que--

cartells propos-

14è.- ~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~ Previa declarac ur , es a proposta 
de repartir diferents ntervencions de partits polÍtics que tenen 
representació a la localitat a municipal, durant la campa-
nya electoral , aprovant se per la realització d'una reunió 
entre els partits per repartir e la manera que es consideri 
oportú. 

15è.- PRECS I PkEGUNTES.
els membres del consistori als actes qu 
en motiu de l'inauguració de la Llar de 
pal i de les obres a la Guardería. 

15.2.- El Sr. Nuell es queixa de qu 
els llums. s'acorda de que es manara a 
d'encrendr'els que cuidi de que no es 
dor comenta que no funcionan els llums d 
El Sr. Coll li contesta que ja estan arr 

I éssent les vint.i.quatre hores, s 
el Sr. Alcalde aixeca la sessió i, amb 
signada pels assistents, amb mi, el Sec 

EL~ 

~ELS REGIDORS 

A la vila dC' Llagostera essent les 

convida a tots 
el día 8 d'abril 
Emissora Munici-

Al Carrilet no s'en~enent-
Policía Municipal que cuida 
teix~. També el mateix Regi-
camí a la zona esportiva. 

jats. 

se més assumptes que tractar, 
lla, la present acta que es 
tari, que he certifico. 

hores del dia trC'l 



7: Transferències de 
Capital 8.929.956,-

9: Variació de pas--
sius financers 1 . 000 . 000,-

19.612.531,- TOTAL DESPESES 19.ól2.531,-

Sotmesa la proposta a votaciÓ s'aprova per unanimitat i, per-
t1 obtenint la majoria absoluta legal necessària per la seva apr2 
i o . 

llè.- CONTRACTE PER EXPLOTACIÓ DEL POU DELS TERRENYS DE LA SRA. 
- Es llegeix la proposta pel contracte d•execucio del pou en -

terrenys propietat de la Sra. Calm proposant dues modificacions 
mateixa, que serien les següents: 
En primer lloc, en l'article 6è. on especifica que en cas d'in

liment hi hauria indemnització de danys i perjudicis, es substi
ia pel següent: "Si b' transcorregudes 96 hores sense que, per -
ausa que fos, no hegu's tingut efecte la reparació de l'avaria -
a expressament facultada la propietat per ordenar la reparació -
a mateixa". 

En segon lloc, substituir en l'article 8, l'expressió "però no 
instal . lacions elèctriques" per "però no la connexió elèctrica -
la Companyia subministradora" . 
El Sr. Fabrellas exposa la conveniència de que les hores de ser 

d de la propietària es distribueixin al mati i que d'acord amb ~ 
ompanyia concessionària es traiés la clàusula de danys i perjudi 
que ja la prÒpia Alcaldia m's endalt proposava de substituir-!~ 

r. Albà manifesta que la defensa de les esmenes en algun punt -
ret del contracte no implica la defensa del contracte en sí, --
que ja s'oposava el seu grup en la realització d'aquest pou, el 

implica que tot i defensant algunes clàusules no hagi de votar -
blement a la totalitat del contracte . 
continuació es succeiexent algunes precissions dels Sr . Puig i 

abrellas respecte a les postures favorable i contraria mantingu 
respecte l'aprovació de l'execució d'aquest pou. 
El Sr . Alcalde posteriorment al seu tlebat sotmet a votació el 

racte amb les modificacions expresades, aprovantse per maJoria de 
vots a favor, corresponents al grup municipal de Convergencia i 

, quatre vots en contra, corresponents al grup municipal del. ~ar
Socialista i una absteeció, del representant d'Esquerra Republi-

12è. - ORGANITZACIO VIATGE A LES INSTITUCIONS CATALANES.- Es -
ix la proposta del Regidor d Ensenyament i Escoles per organit~r 

iatge a les institucions de la Generalitat i del Parlament de Ca
nya als alumnes dels col.legis . aprovantse per unanimitat, realit

e aquest any pels alumnes àe setè i vuitè del Col . legi Lacusta 
i el proxim dels mateixos cursos del col.legi Ntra. Sra del Carme, 
encionantse m's tard, als dos col.legis, pels alumnes de vuitè.- 

bvenció aquest any a dos cursos del mateix col.legi obeiex a que 
1 tenían previst. 

l3é.- INSTAL.LACIO DE LLOCS PER PROPAGANDA.- Previa declaració-- 
encia, es considera la proposta d instal.lar cartells per propa
electoral. em pals aguantats dins de bidons, de manera que es 

1 treure passada la campanya electoral i tornar utilitzar cada ro
en que es consideri convenient. El Sr. Nuell propossa oue s 'ai.x~ 

qu cadascún dos metres avants d'arribar al terra per evitar, en lo 
2511110 



6.2.- Es considera el Projecte d'aj 
de Girona a Sant Feliu proposat pel t~cn 
mulat d'acord amb els plànols topogràfi 
municipal. Trobat conforme per la Corp 

A continuació s'aproven, totes elle 
gOents memòrien valorades: 

6.3.- Pressupost de l'Avant-projec 
sari municipal redactat pels arquitect 
falcÓ Huguet, valorat en 9.476.732,- pe 

6.4.- Memòria valorada pel Sr. Xavi 
ment tipus "gran rocalla" a la carretera 
quantitat dc 1.394.750,- ptes. 

6.5.- Memòria valorada d'obres de e 
de Sanejament de l'avinguda Costa Brava 
4.007.678,- ptes. 

6.6.- Pressupost d'execució del Col 
carrer Canalejas amb la quantitat de 2 . 

En aquests moments s'incorpora el 
7è.- RITATS D'ACTUACIÓ EN LES 

consideren eren s ac ons u 
les determinacions del desenvolupament d 
acordant-se incloure les següents: el PE 
PERI de la carretera de St. Feliu; U.A. 
nitzacions Cal Curt, Can Rufí, Raset i 
U.A . de La Mata: U.A. del sector Cavisa 
sera de la Baixada de Caldes i Urbanitz 

S'aprova l'esmentada relació amb e 
assitents, excepte el del Sr. Albà que 
prior1tàr1a l'execució de la Travesse 
en relació a altres necessitats d'exec 

aè.-

Es considera 
sions de 1.984 i de les seves Bases d'Ex 
Despeses es considera el caràcter de Par 
güents: Adequació del Museu d'Eines, con 
nicipal i ajardinaments de la carretera 

La relació d'Ingressos i Despeses d 
en la quantitat de 19.612.531,- ptes. qu 
següent manera: 

INGRESSOS 
CAPITOLS 
3: Taxes 1 altres in

grer-sos 

PTES. 

9.682.575,-

rdinament a la carretera 
e Sr. Xavier Bellido, for 
redactats per l'eng1nyer 

ció s'aprova unànimement. 
per unanimitat, les se--

de l'edifici del Dispen
Srs. Manel 1 Josep Ma --

Bellido per l'ajardina
irona-St. Feliu, en la-

strucció del Col.lector 
la quantitat de -------

ector de Sanejament del 
.408,- ptes. 

SUBSIDIÀRIES.- Es 
ques necess ries per 

les NOrmes Subsidiàries, 
del Puig del General, -

ls sectors de les urba-
s; U.A. de MOnt-Rei; --
arrer Saragossa; Traves
ó del sector industrial. 
ot favorable de tots els 
ifesta no considerar ---

la Baixada de Caldes, -
del Planejament. 

Ió 

ressupost d'Inver---
ó. En les Partides de 

des ampliables les se--
rucció del Dispensari mu 
Girona a St. Feliu. -

a un Pressupost nivellat 
es distribueixen de la -

DESPESES 
PTES. 

reals 19.612.531,-



t.4o 

ACTA NO 4 DEL PLE ORDINARI DE 4 D'ABRIL DE 1.984 
A la vila de Llagostera essent les vint-i-dues hores del dia 

atre d'abril de mil nou-cents vuiranta-quatre, es reuneix l'Ajun 
t en Ple per celebrar sessió ordinària a la Sa la de Ses si on s

la Casa de la Vila, sota la Presidència de l'Alcalde Sr. Josep 
ig Rodó amb l'assitència dels segUents Consellers: Angel Grabulo 
Corcoy, Josep Ramírez Cano, Joaquim Comas Tarrés, Joan Coll Bue 

, Josep Turon Boadella, Josep Blanch Vall-llosera, Josep Alba Ma 
. la, Lluís Nuell Creus, Salvador Parés Vila i Joan Puigdemunt = 
1, assitits del sotasignant Secretari, Joaquim Llorens Clos. Ha 
usat la seva assitència puntual el Sr. Joan Gruart Comas.S'in-
pora durant la sessió, després de l'aprovació de l'acta de la -
siÓ anterior el Sr. Joan Pabrellas Lloveras. 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es comencen a tractar els te 
s inclosos en l'ordre del dia . 

ler.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- Es llegeix l'acta de la sessiÓ
terior que es aprovada per unanimitat. 

En aquest moment s'incorpora el Sr . Joan Pabrellas Lloveras. 
2on.- DESPATX OPICIAL.- La Corporació queda assabentada de~

aprovació de la Llei del SÍndic de Greuges no 14/84, de 20 de-
r~, de l'Ordre de 26 de mar~ de 1.984, pel que s'inclou l'acció 
otectora de l'atur al personal contractat per l'Administració PÚ 
ica; de la publicació de les Candidatures presentades a les Elec 

s al Parlament de Catalunya i de la Llei 13/84,de 20 de març,-
re la compilació de Dret Civil de Catalunya. 

3er.- REVISIÓ DE CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRA 
.-Es ratifica unànimement l'acord de 7-12- 83, pel que s•aug
el preu del servei de recollida d'escombraries en un 15 %, -

ord amb l'article 4 del plec de condicions econòmico-admlnis-
tives, complint amb les condicions que preveu l ' article 57 del 
lament de contractació de les Corporacions Locals. 

4rt.- REVISIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PROJECTE DE CO~LECTOR 
TRE RCELONETA 

cac 
expedient d'aplicació de Contribucions Especials -

1 Col.lector entre Travessera Pla~a Barceloneta i passeig Romeu, 
rementant en cada cas la repercusió del preu de contracte de --
obres amb l'augment de la revisió d ' un 6,30 %. 
El Ple considera de una necessitat apremiant la realització de 

obres i encomana la gestió urgent per començar les mateixes. 
6~.- APROVACIÓ DE PROJECTES D'OBRES HUNICIPALS.-
6.1.- S'aprova unànimement el Projecte del Col.lector del car 

Canalejas redactat per l'enginyer industrial Sr. Pere Batet = 
iges juntament amb el respectiu plec de condicions. 

25·11 0 'I 
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per unanimitat de 10 membres assitents de 
AJuntament s'acorda aprovar el Pressupost 
dant com a definitiva aquesta aprovació s 
sició pÚblica no es formulen al.legacions 

14è.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS.- Prèv 
d'~rsència i d'acord amb la proposta de 1 
d'Hisenda, s'aprova la seva proposta resp 
Especials de l'obra del col.lector entre 
celoneta i el passeig Romeu. Al mateix te 
ti~ta adjudicatari de les obres, s'acorda 
10% sobre el preu de contracte, sotmès a 
l'informe tècnic favorable. segons la ren 
te aplicables d'acord a l'augment oficial 
d'obres contractades per l'Estat i les C 

15è.- PRECS I PREGUNTES.-
15. 1 : El Sr. Nuell sol. licita que a 

Eleccions es cuidi de repassar les cartel 
facilitar una campanya electoral m's dign 
i del Sr. Alcalde es considera molt neces 

15.?. : El Sr. fabrellas comenta que 
glant registres per aigua pel servei cont 
adreGat a ell comunicant-li que el f1ltre 
poden posar en el mateix pes. El Sr. Nuel 
manar permís en tot cas i aprovar-ho la C 

15.3 : El Sr. Nuell pregunta què va 
pava forats a diversos carrers de Llagost 
portant asfalt es van quedar executant-ho 
per diferents carrers sense la participac 
Comas 11 contesta de que tenien pasta, pe 
llar el vibrador, pel que la brigada va e 
ta feta tota sola. 

15.4 : El Sr. Puig comenta que a con 
de l~s Normes Subsidiàries s'estan hipote 
obres del poble. pel que considera conven 
senvol~pin les previsions de les Normes. 
sorr,it problemes respecte als sectors que 
d'Actuacions. Algun regidor, estant d'aco 
els tècnics no han d'estar al servei de 1 
poràdiques sinó per a facilitar precisame 
les Normes i dem's prescripcions urbanist 

I no havent-hi m's assumptes de que 
i-quutre hores, el Sr. Alcalde aixeca la 
sent acta, que és signada pels assitents 
ho certlfico. 

,¡~ 
ELS REGIDORS 

'i (. 

-~r~c:· "<. 

~ 

s 11 que formes aquest -
de manera inicial, que--
durant el termini d'expo 

o impugnacions en contra~ 
a l'oportuna declaració-

Comissió INformativa --
cte a les Contribucions -
a Travessia de Plaça Bar
ps, a petició del contrac 
d'acceptar l'augment del
la condició suspensiva de 
vació de preus de contrac 
de preus per a revisions
poracions Locals. 

la vista de les properes 
eres publicitàries per a 
. Per part dels regidors 
ari. 
•empresa GESESA està arre 
a incendis 1 que s'han -~ 
de carbó radiactlu no el 
considera que han de de

rporació. 
assar amb el camió que t~ 
ra, que després de passar 
la brigada repartint-lo -
ó d'aquest camió. El Sr.
b que se' ls hi va espat-
ntinuar repartint la pas-

eqüència de l'aprovació
ant en varis sectors les 
ent que alguns tècnics de 
mb l'actual situació han
estan sotmesos a Unitat -
d amb ell, comenta que-
Ajuntament per feines es
t el desenvolupament de -
ques. 
ractar i essent les vint
essió i, amb ella, la pre 
mb mi, el Sccretari,que ~ 



El Sr. Puig argumenta la conven1encia de l'execució del pou al 
mit dels termes destacant que es tracta d'executar un pou d'aigües 
ofundes, d ' acord amb l'informe presentat pel tècnic Sr. Frias, sem 
nt al recentment portats a terme pels Consistoris de Caldes 1 Cai 

Al mateix temps, comenta que la tuberia passaria al costat òel ~ 
deig 0-3. 

El Sr. Albà defensa el pou 0-3 ja sondejat i assenyala que la -
incipal avantatge del projectat pel Sr. Frias és la qualitat de -
aigua que, no obstant això, en diluir-se amb les altres aigües pro 
dents dels altres pous, ja no existirla. El Sr. Alcalde manté la~ 
veniència d'execució d'aquest pou al lÍmit de termes assegurant -

e si no es considerés prou rentable s'abandonaria, després de fer 
' sense més despeses. 

Es succee.1xen varies intervencions i es sotmet a votació la pro 
ta de la Comissió . El Sr. Albà demana vot nominal que dÓna el se~ 

ent resultat: 5 vots a favor que corresponen als Srs. Albà, Nuell, 
brellas, Parés i Puigdemunt i 7 vots en contra, els corresponents 

a s Srs . Turon, Coll, Comas, Blanch , Ramírez, Grabulosa i Puig. 
A continuació, es sotmet a votació la contraproposta del Sr. Al 

lde d'execució del pou al lÍmit dels termes, segons l'estudi del~ 
. Frias. Es aprovada per 7 vots a favor, e ls dels Sr s. Turon, Coll, 

s, Blanch, Ramírez, Grabulosa i Puig, i 5 vots en contra, corres 
ents als Srs . Albà, Nuell, Fabrellas, Parés i Puigdemunt . -

13è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE 1.984 .- A proposta de 
Comissió Informativa d ' Hisenda, es sotmet a la consideració del -
sistori el Pressupost Municipal Ordinari i les Bases de la seva -
cució per a 1.984, que presenta la segUent forma: 

CAPITOLS D'INGRESSOS: 

I.- Impostos Directes .................. . 
II.- Impostos Indirectes ............... . 
III.- Taxes i altres ingressos .......... . 
IV.- Tranferències corrents ............. . 
V.- IngreaPs patrimonials .............•.. 
VI.- Alienació d'inversions reals •....• .. 
VII.- Transferències de Capital ......•... 
VIII.- Variació d'Actius Financers .....•. 
IX.- Variació de Passius Financers ...... . 

CAPITOLS DE DESPESES : 

I.- Remuneracions del personal .......... . 
li.- Compra de béns corrents 1 de serveis 
III.- Interessos ........................ . 
IV.- Tranferències corrents ....•......... 
VI.- Inversions reals .........•.......... 
VII.- Transferències de Capital ........ . . 
VIII.- Variació d'Actius financers ....•.. 
IX.- Variació de Passius financers ....•.. 

23.491.008,- ptes. 
6 . 153.284,- ptes. 

13.959.704,- ptes. 
21.095.447,- ptes. 

796.000,- ptes. 

25.044.162,- ptes. 
24.180.669,- ptes. 

936.027, - ptes. 
6.418.722,- ptes. 

8.173.974,- ptcs. 
20.000,- ptes. 

'721.889 ,- ptE'S. 

Trobats conformes les despeses als serveis a càrrec d'aquest 
Aj tament i els recursos a les prevlstons que poden disposar-se, 
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tats. 
7è.- SUBVENCIÓ FESTA MAJOR.- A prop 

va de Cultura s'acorda unonimement de s 
dues de la Festa Major d ' enguany, fins 
la Partida 671 del Pressupost Ordinari, 
aprovi amb anterioritat el programa d'ac 
ganitzador. 

Bè . -
8 ,1 : 

iarines per 
ciÓ General no considerant-ho convenient 
ter voluntari de l ' autorització que per 
Decret de 21-3-1975, no 689/7S del Minis 
500/81 de 6- 3-1981 . 

8 ,2 : Atenent l ' actual estructura d 
l ' informe favorable de la Comissió Inf 
da unànimement de nombrar a Joan Tarinas 
càrrec que s ' acorda de crear i d ' atorgar 
convenient i correspon a les funcions qu 
cial ja ve exercint . Per aquest motiu 
ta de ~uncionaris municipals pe l seu e 

8 .3 : Essent necessari cobrir en pr 
GUàrdia de la Policia Municipal, s ' aprov 
la Comissió Informativa de Governació i 
ció lliure per a la provisió en propieta 
la Policia Municipal. 

9è. - MODIFICACIÓ DE RETRIB 
ment i , per , asso ma 
Llei 40/81 , augmentar en un 6,5% les 
mentàries dels funcionar1s i personal la 
ment. Al mateix temps, en atenció a l'ac 
medis personals per a la Policia Munici 
aquest personal una gratificació per s 
: •expedient incoat a l'efecte, autoritz 
al Capítol I, article 2, concepte 125 de 
aquest motiu, queda condicionada l ' autor! 
provació definitiva del Pressupost Ordina 

lOè . - ORDENAN 
l ' expedient a 
manent de 25 de gener d ' enguany , a propos 
amb l ' informe favorable de la Comissió In 
del Secretari de la Corporació, s ' aprova 
el Reglament de Règim Interior de la Peli 

11~ .- CANVl DE NOMS DE CARRERS .- D' a 
Comissió Informativa de Governacio, s ' ap 
Pl3ça Catalunya els sectors del carer Al 
donen er front de la plaça Catalunya resu 
conversió en plaça del terreny inicialmen 

12~ .- PR XECUCIÓ 
sió iinforma va 
de l'aigua potable al lloc on s'havia rea 
Fabrellas defensa la proposta de la Comi 
bà que comenta la reunió i ~ls motius, 
havien portat a la Comissió a escoll1r, 
ció del pou ~ondejtl t a la ri era G etarra. 

ta de la Comissió Imformati 
cionar les possibles p~r~ 
. 000,- ptes. a càrrec de 

ndicionat a que l'Ajuntame~ 
s a realitzar pel Comité O! 

que de Joan 
inistratius de l ' Administra 
de moment, i atès el caràc~ 
la seva creació preveu el 

de Governació i el R. D.-

l ' Administ r ació municipal i 
tiva de Governació, s •acor 
alet com a Cap de Negociat, 
ell ja que es considera -w 

sense previ nomenament ofi 
orda traslladar-ho a la res 
íxement i efectes . -
ietat la plaça vacant de -
unànimement la proposta de 

convocar , per tant, oposi
d ' una plaça de guàrdia de -

PERSONAL .- S ' acorda unànime 
egal que exigeix la ~ 

bucions bàsiques i comple 
ral al servei de l ' ajunta - 
al situació deficitària de 

s ' acorda de concedlr a tot 
s extraordinaris d ' acord a 
el seu pagament amb carrec 

Pressupost Ordinari . Per -
zació de la despesa a l ' a-
i de 1. 984 . 
LA POLl IA M ICIPAL .- Atès 

1 Per-
del Regidor de Trafic 1 -

ormativa de Governació i - 
nicialment, per unanimitat , 
ia Mun i c i pal. 
ord amb la proposta de la -
a unànimement de nomenar 

rez, Jaume r i Glorieta que 
tant de l'ampliac16 per la 
adquirit per la Caixa. 

TAMENT D'AlGUES . - La Comis 
un pou per abastame~ 

itzat el sondeig S- 3. El S~ 
iÓ juntament amb el Sr. Al
ecialment l'econòmic, que -
r vot de qualitat, l'execu-



ACTA hC 3 SESSIÓ DE PLE ORDINARI DE 7 DE MARÇ DE 1.984 

A la vila de Llagostera essent les vint-1-dues hores del dia set 
arç de mil nou-cents vuitanta-quatre, es reuneix l'Ajuntament en 
per celebrar sessió ordin~ria a la Sala d'Actes de la Casa de la 
, sota la Presidència del Sr. Alcalde, en Josep Puig Rodó, amb -
itència dels següents Consellers: Angel Grabulosa Corcoy, Josep 

z Cana, Joaquim Comas Tarrés, Joan Coll Bueno, Josep Turon Boa 
, Josep Blanch Vall-llosera, Josep Albà Matamala, Lluís Nuell -=-
'Joan Fabrellas Lloveras, Salvador Parés Vila i Joan Puigdemunt 

, assitits del sotasignant Secretari, Joaquim Llorens Clos. 
Ha excusat la impossibilitat de la seva assitència en Joan Grua~ 

erta la sessió pel Sr. Alcalde es coMen~a a tractar els temes 
os en l'ordre del dia. 

ler.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- En primer lloc es llegeix l'acta de 
essió anter1or que es aprovada per unanimitat. 
2on.- DESPATX OFICIAL.- La Corporació queda assabentada de la 

osta de sancio a Francesc Mas Zamora, tramitat per la Direcció Ge 
1 d'Urbanisme; d31 Decret 45/84 pel que es convoquen eleccions a! 
ment de Catalunya i dels Decret d'aquesta Alcaldia núms. 11, 12 
84 pels que es paralitzen obres sense permís a La Canyera i a -
ta. Al mateix temps coneix l'aprovació per la Co~issió de Preus 
talunya de les noves tarifes d'aigua del Servei Municipal acor-

- se d'interposar recurs de reposició per disconformitat a~b el mí 
de consum trimestral per abonat. -
3er.- APROVACIÓ 

ILEGI aprova per unan 
ormulats per la Comissió durant el període de 

fins el 10 de gener de 1.984, amb un total d'in-
sos de 265 . 055,- ptes. i un total de despeses de 262.008,- ptes. 
4rt.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI DE 1.983.- Formulat per 

rventor municipal l'oportu expedient de liquidació del Pressu--
Ordinari de 1.983, s ' aprova unanimement pel Ple donant el segUe~ 

res ltat: 

Exi tència a Caixa a 31-12-83.. .. ............•... ... 121.524,- pts 
Res es per cobrar a 31-12-83 ........................ 17.045.060,- pts 

SUMA .................... . 17.166 . 584,- pts 
Res es per pagar a 31-12-83 ............... . ........ . 10 . 265.865,- pts 

~~~~~~~~I::::¿:::::::::====~=~~2=~~~=;=g~~ 
5è.- COMPT~S DE L'EXERCICI DE 1.983 DEL RECAPTADOR MUNICIPAL.

rova unanimement el compte liquidacio del Recaptador municipal de 
rcici de 1.983, donant les següents quantitats: 

te de Gestió de Valors en rebuts tant el càrrec core la data 
e milions tres-centes seixanta-quatre mil sis-centes vint-i-nou 
setes. 

ompte de Gestió de Valors en certificacions de descobert, tant el 
àrrec com la data per setanta-nou mil setanta-vuit pessetes. 
6è.- APROVACIÓ DEFINITIVA ESTATUTS MONT-REI.- Havent transcorre

el termini d'informac1o publica de l'aprovació inicial delo Pro-
s d'Estatuts 1 Bases d'Actuació de la Urbanització Mont-Rei per 

a constitució d'una Entitat de manteniment i c.onservació, s'aprova 
amb car~cter definitiu i per unanimitat els Projectes i Bases csmen--
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t~ncies prbpies de cada Regidoria. 
Contra la manca de cartells prohibi 

dor de Tràfic fa notnr que aquell carrer 
i q~e. per tant, no necessita cartell q 
senyors Puig, Nuell i Puigdemunt i es d 

El Sr. Gruart presenta un estudi il 
plica als regidors per aparcar a un cost 
trant per una petita rampa de tubs desniv 
versa ls. 

Varis regidors intervenen manifestan 
que és aprovada per unanimitat, amb la e 
mentalment i de comunicar-ho prèviament a 

13è.- PRECS I PREGUNTES.-
13. 1 : El Sr. Parés pregunta 

correu Català del possible Centre integra 
sional a Llagostera. El Sr. Alcalde i el 
que van personar-se al Servei d ' Ensenyame 
va confirmar que era una notícia errbnia 
que,probablement, en el cas de fer-se ser 
terme municipal . 

13 . 2 : El Sr . NUell demana que si h 
disposi de 3 o 4 camions de terra convin 
Torre per començar a arranjar-ho. Es con 
ria i que s'ha de tenir en compte. 

13.3 : El 3r. Alcalde avisa a les di 
per la inclusió de diferents propostes a 
d'enguany convindria que presentessin les 
tJnes . 

13.4 : Es comenta la petició formula 
d'un vial. El Sr. Albà creu que s'ha de 
mírez comenta que hi han vàries actuacion 
l'aprovació de les Normes Subsidiàries. E 
hi han hagut impugnacions de veins en aqu 

I no havent-hi més assumptes a trac 
res i cinquanta-cinc minuts, el Sr. Alcal 
ella, la present acta que és signada pels 
cretari que ho certifico. 

L'ALCALDE 

Ci? 
ELS REGIDORS 

s de poder aparcar, el regi 
o té quatre metres d'amplada 
ho acrediti. Intervenen els 
nen possibles solucions. 

trat per un croquis que ex 
de la vorera del mig, en--~ 

llats des dels carrers trans 

-se d'acord amb la proposta, 
dició d'establir-ho experi--

a la notícia apareguda al -
de B. U.P. i Pormació Profes 

r . Grabulosa li contesten -~ 
t i el Cap del Servei els hi 
lançada pels periodistes i -

a Cassa i no en el nostre 

coneix alguna persona que -
a posar-los davant de la -
ta que és una obra necessà-

rents Delegacions de que -
redacció del Pressupost -

ions que considerin opor-

pel Sr. Vert d'obertura -
quan se pugui i el Sr. Ra

necessàries sortides de --
Sr. Alcalde manifesta que -
t carrer concret. 
• essent les vint-i-tres ho 
aixeca la sessió i amb --~ 

ompareixents amb mí, el Se-



com en els principals problemes sanitaris que tantea vegades han 
ocat accidentals i fins avui espor~diques infeccions . La conveni•n 
de la seva execució, avui més necessària que mai , ja que les tempo 

que estem sofrint de manca d ' aigUes produeix una major concentra 
e líquids contaminants, entremig i o la vora dels nuclis poblats~ 

que pugui atribuir- se als veïns , sJnó a tot el poble, la produc
els mateixos i sense que pugui l ' Ajuntament envestir aquesta ma~
ra sense l ' ajut de la Generalitat, amb la seva possible inclusio 

la d ' Obres 1 Serveis de 1 . 984. La recent aprovació de les NOrmes -
idi~ries de Planejament de Llagostera fan que l ' esforç municipal -
n poble tan deficitari de serveis i urbanitzaciÓ ocupi la major --
pressupost~riaen diferents obres necess~ries per a l ' execució del 

ejament previst a les Normes , sense que mai pugui quedar definitiu 
, sense la construcció del col . lector de sanejament de circumvala
que en gran part a de travessar terrenys comprats a F . E.V.E . de -
t i ga línia de tren entre Girona i Sant Feliu, que no seria prudent 
nitza r sense la instal . laciÓ del col . lector com a obra primera en 
rama d ' actuacions i obra primordial per la sanitat i dignitat del 
e ." 

12è .- APARCAMENTS PASSEIG POMPEU FABRA. - Prèvia declaració d ' ur
ia s ' introdueix el tema dels aparcaments al passeig Pompeu Fabra . 
legeix un escrit formulat per varis veins referent al pr oblema d ' a 

t en aquell sector , que diu el segUent : "Els veïns dels pas ---= 
Pompeu Fabra d ' aquesta vila propietaris de vehicles contesten a -

crit que els hi ha adreçat el regidor-delegat de Tr~fic 
"DIUEN: Oue en primer lloc les hi sembla que el poder de solucio

el problema dels aparcaments a les vies pÚbliques no és potestat -
veïns sinó un deure de l ' autoritat competent . Quan una situació -

erllonga durant molt temps és gairebé un atorgament i per tant --
em que mereixíem un altre tracte i no de cop i volta fer marxar el 

de la vorera . 
"De cap mane ra acceptem que sens puguin posar multes per tenir - b 
s a baix en el carre r sense cap mena se senyal que ho prohibeixi 

lt menys no poguer aparcar en el carrer més ample del poble malgra 
eva peculiaritat . 

"Per tot això i aprofitant el seu oferiment, ens plau proposar :Es 
ents solucions: 

"Pr1mera: Aparcar els autos entre arbre i arbre del passeig en P! 
lel, dues rodes a sobre i dues a baix. 
"Segona : Deixar els autos a baix dels bordillo~ prohibir el trAn

de camions i deixar que el camió de les esconbraries c1rculi pel -
del passeig solsament per la recollida . 

" Demanem molt respectuosament que en representació dels interes -
del ve!ns signants es tingui com interlocutor vàlid el regidor Jo
A lbà Ma tam a la . " 

El Sr . Albà explica la recollida de signatures i demana resoldre 
ituació possiblement atenent les propostes que plantegen els pro-
veins . 
El Sr . Gruart comenta que no enten la representació del Sr. Albà 

tema que no és de la seva competència i menys després d ' haver 
els corresponents avisos als veins i adrecar una carta oferint-se 

ropi Sr . Gruart, com a regidor de Tràfic, per recollir idees dels 
is veins. 
Els senyors Albà i Gruart manifesten les seves opinions respecte 
gestions realitzades, mantenint el Sr. Albà la seva representati 

t a 1' assumpte en què intervé a pet.ici ó dels in ter essa ts 1 per· ---= 
la manca d'incompatibilitat l'cspecte a les atribucions d'altres -

con ellers i el Sr. Gruart la manca d'ètica per no respectar les cornp~ 
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"bl.- Deixar les aules lliures d'obs 
ran servir per una altra activitat. 

"e).- Poder disposar en el casc urbà 
w.c. p~blics, doncs del carrer es podrà 
sense passar per la LLar. 

"dl.- Aquesta reforma no afectarà l' 
porta petita ja que queda llargament cob 
lit.es. 

"El cost d'aquest canvi crec que se 
fora els sanitaris que estaven projecta 
sa pot ser la paret que, al ser forana, 
gruixuda. 

"De les altres reformes interiors, q 
c1Ó del local, un cop eliminat aquests 
car verbalment al Ple d'aquest Ajunt.amen 

El Sr. Puig defensa aquesta propost 
queixa de la falta de previsió dels plàn 
posaria retallar l'espai del pati de la 

Succeeixen varies intervenc1ons. El 
rectangular de la sala de vÍdeo, amb pos 
sones i utilització alternativa pel Col. 
aula sencera, considerar.t molt inconveni 
que ara es proposa sala de vÍdeo. 

El Sr. Albà i el Sr. Nuell demanen q 
nou per a la Guarderia. Els Srs. Puig i 
ta d'aquest alegant estudis tècnics. El 
d'haver de sotmetre's a l'opinió de la 
i les Últirnea millores realitzades ja 
veixin per a les tres aules sense haver 

Es parla de tancar les portes que e 
Casal dels Jubilats, aspecte amb el que 

El Sr. Alcalde trasllada els plànols 
tots el compareixents al mateix temps que 

El Sr. Albà proposa retirar la partí 
de la Guarderia de cap a cap de la sala d 
rec tangu lar. 

El Sr. Grabulosa llegeix un escrit s 
Guarderia, Un cop llegit aquest escrit al 
va sorpresa perquè hi han sol.licituds pe 
no s'han atès per manca de places i el Sr 
a votació, essent aprovada per vuit vots 
membres de la candidatura Convergent, dos 
demunt i Fabrellas i els tres vots en con 
1 Parés. El Sr. Nuell fa constar que S'ha 
els sanitaris de la Guarderia. 

lOè.- HABILITAR 
tudia el er presen per rqu 
Plica l'actual situació i el possible 
usos Municipals. 

S'acorda unànimement d'aprovar-ho e 
Xin aquell local a disposiciÓ de l'Ajun 
zacions que hom cregui oportunes, en la 
Judica en absolut les necessitats de la 

llè.
Prèvia declaració d'urgència, els efectes 
n~ Pla d'Obret: 1 Serveis, s'acorda aprova 
moria JUStificativa: 

"L'Aj~ntament de Llagostera conside 
lector de circumvalac1Ó de Llagostera ja 
la m3nca Je recoliida de les aigües res 
~es nigièntcs-sanitaris, consite~ts, tan~ 

eles per si un altre dia es 

e Llagostera d'un servei de 
cedir directament a ells 

cés a la Guarderia per la -
t aquest espai per les ura-

mínim puig només serà fer a 
fer a dins. L'Única despe-
tindrà que construir més -

solament seran de distribu 
tacles, espero poder infor~ 
" 
mentre que el Sr . Albà es -

inicials i de que això su 
rderia. -
. Alcalde defensa la forma 
le concurrència de 30 per

' amb assistència d'una -
t deixar els lavabos en el 

e es construeixi un lavabo 
rabulosa defensen la propos 
. Puig rebutJa l'argument ~ 
deria perque és municipal 

que els lavabos actuals ser 
sortir al carrer corn aban~ 

iqucn la Guarderia amb el 
thom coincideix. 
de la reforma prevista a -
explica en què consisteix . 

i allargar els sanitaris -
video perquè seguís queda~ 

gnat per la JUnta de la ---
s membres expressen la se 

entrar a la Guarderia que
Alcalde sotmet la proposta 
favor corresponents als --

en blanc dels senyors Puig
ra dels senyors Albà, Nuell 
de donar una solució per --

e la sol.licitud d'inc 
unàniwement la següent me-

urgent l'execució del Col
~ la gran deficiència de -
als produeix greus proble

problemes d'olor i cstè-



Exposicions . . ...... .. .•...•. 1,5 
Conselleria de Belles Arts ......... . .... o 

" de Cementiri ..... . . • ........ 1 total 2,5 punts 

Conselleria de Bombers . .... . . 1,5 
" Parcs i Jardins .. 1 total 2,5 " 

FABRELLAS Conselleria d'Aigua . . ........ 3 
" de Vi vendes ...... o total 3 " 

Conselleria de Biblioteca . . •. 1,5 
" de Conservació 

d ' Edificis .... .... •.........• 1 total 2 ,5 " 
Conselleria de Sanejament . ... 4,5 
Per Tinença d ' Alcaldia . .•. .. . 3 total 7 ,5 " 

n PUIGDEMUNT Conselleria de Sanitat ....... 2 ,5 total 2,5 " 
El Sr . Alb~ i en el matei x sentit el Sr . Nuell, s ' oposa a aquest 

artiment alegant que un regidor , pel sol fet de ser - ho , ja fa pro
lement un treball independentment de les Comissions a que perta- - 
' pel que ja hauria de cobrar i que aquest repartimen~rea catego
s diferents entre els membres del Consistori . 

El Sr . Alcalde defensa la proposta i la sotmet a votació esse~ 
ada per unanimitat. 

7è.- REPARACIÓ DE LA BOMBA DE L' AIGUA: El Sr . Fabrellas, Conse-
r - Delegat d ' Aigües, llegeix la seva proposta referent a la repara
del dipÒsit d'expansió de la canonada general de pujada d'aigua -

dipòsit que sobrepassa les 51.000, - pessetes i de la que la Compa
a Concessionària del Servei demana que com els desperfectes han es 
provocats, l ' Ajuntament col.labori amb la meitat de l ' averia. -
Varis regidors intervenen per defensar aquesta proposta i atesa 

condició municipal del bé i la circumstància de força major de l'a 
, s'aprova per unanimitat que l'Ajuntament pagui la meitat del~ 

t de la reparació. 
Bè.- COL.LECTOR CARRER CANALEJAS.- El Sr . Alb~ llegeix la seva -

osta respecte al projecte del col . lector del carrer Canalejas . El 
Alcalde informa de la possible subvenció per la Diputació de Giro 

en un 50% del seu cost, fins a 300 . 000 ,- ptes. , o la se~a realitz~ 
gratuita fins a 300 . 000, - ptes. per la propia Diputacio el segon 
stre d ' enguany . AmbdÓs mantenen la urgència del col.lector. Un~n! 
nt s'acorda encarregar el Projecte a l'Enginyer MUnicipal Sr . Pe 

Batet i Baiges. 
gè.- MODIFICACIÓ D' OBRES A LA GUARDERIA .- Es llegeix la proposta 

Sr . Angel Crabulosa que diu el segUent : 
"Tinc com a deure,informar al Ple, que els membres del Patronat 

1 del Pensionista, interessats ells , perquè el seu local reuneixi 
millors condicions, reiteradament s'han manifestat en el sentit

lograr posar els sanitaris , si fòra possible , en un lloc fora de 
seva estança. 

"Estudiada aquesta idea a fons, s ' ha vist i el que proposo és - 
-los a la dreta del vestíbul d'entrada, al pati de la guarderia. -
poden cabre perfectament entre la porta d'entrada dels nens 1 la -

t de l'edifici. Les raons que fan recolzar aquestes reformes són 
segUents: 
a).- Tenir més local Útil per esplai. 
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El Sr. Alcalde informa de 

pagacents de certificacions al contracti 
l'aprovació definitiva de les quotes in 
l'expedient de Contribucions Especials 
Has, Ganix, Ricard Casademont, Pocafar 
prova unànimement fent constar el Sr. 
màximes garanties en unes obres aparen 
tant el Sr. Ramírez que l'Ajuntament ha 
unes condicions tècniques que s'exigiran 
contractista ho faria l'Ajuntament dese 
ment de les Últimes certificacions. 

5è.- SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ P 
ma respecte un programa su enc ons p 
el temps lliure que ha convocat la Gener 
àa que els Regidors proposaran prope 
cregui convenient. 

liTI RI 

actual de les obreo i dels 
. Al mateix temps proposa 

iduals als contribuicnts de 
ls carrers del F.red, Rafael 

carrer A i Cementiri. S'a
la necessitat d'exigir les 

t mal executades i contes-
tractat unes obres amb --
que si no ho complÍs el --

tant el seu cost en el pag!!_ 

S'in for 
a ac uvenils en ~ 

itat de Catalunya i s'acer
les sol.lici tuds que hom -

6è.- ~~~~~~~~~~~~~~~~F=~~~ 

mas. 
Atès 1' informe del Secretari en el s 

signacions per membres del Cons.JS:;ori del 
ria Únicament al 4rt. trimestre de l ' any 
tomàtics del Pressupost de 1.984 amb e 
calde presenta la segOent proposta d'as 

"Establir una assignació per 1 . 98~ 
atorgat a cada Conseller, d'acord amb la 
cionada, essent en total 108 . 000,- pesse 
gidors. La diferència fins a 138.500,
sar, representarien 28.500,- pessetes al 
cald e. 

"Establir per l'any 1.984 
ller i Conselleries: 
Joan GRUART Conselleria de Cultura .. 

'' de Tràfic ... 
Per Tinença d'Alcaldia .. 

Angel GRABULOSA Conselleria Ja Edat .... 
" Assit~ncia 3 
" Educació i E 

Per Tinença d ' Alcaldia .. . 

Josep RAMIREZ Conselleria Urbanisme i 
Per Tinença d'Alcaldia .. 

Josep TURON Conselleria de Mercat .... 
" Escorxador: .. 
" Transport ... . 
" Ponts i Carni 

Joaquim C0!1AS Conselleria Escombraries. 
" Persona 1. .... 

Hisenda ...... 
11 En llumenat ... 

Joan COLL Conselleria de Festes .... 
11 Esports ...... 

JOsep BLANCH Conselleria de !1edi Amb i 

el Sr. Joan Gruart Co--

tit de que l'aprovació d'as 
assat 19 d'octubre es refe~ 
assat, atesa la pròrroga au 
es de 1 de gener, el Sr. A! 

cions: · -

2.000,- pessetes per punt 
lassificació més abaix rela 

al mes entre tots els Re~ 
tes que es podria dispo-
que seria el sou de l'Al 

2 punts 
3 " 

a cada Conse-

3 " total 8 punts 

2 
ial.. O 
oles. 2,5 

3 

res .. 5 
3 

1 
1 
o 
0,5 

1 
2 
1 
0,5 

1 
3 

t i 

total 7,5 " 

total 8 " 

total 2,5 

total 4,5 11 

t.ota 1 4 " 



ELS REGIDORS 

ACTA NO 2 SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE MUNICIPAL DE 1 DE FEBRER 1. 984 

A la vila de Llagostera, essent les vint-i-dues hores del dia ú 
febrer de mil nou-cents vuitanta - quatre, es reuneix l'Ajuntament -
Ple per a celebrar sessió ordinària a la Sala de Sessions de la Ca 
de la Vila, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Puig Ro~ 

, amb l'assitència dels següents Consellers: Angel Grabulosa Corcoy 
Coll Bueno, Josep Turon Boadella, Joaquim Comas Tarrés , Josep -

eh Vall-llosera, Josep Albà Matamla, Lluís Nuell Creus, Joan Fa-
llas Lloveras, Salvador Parés Vila i Joan Puigdemunt Coll . Actúa -
a Secretari el sotasignant JOaquim Llorens Clos. 

Han excusat la seva impossiblitat d'assitència puntual en Josep 
írez Cano i en Joan Gruart Comas . 

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es comença a tractar els temes 
tinguts a l'ordre del dia. 

ler.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR .- En primer lloc es llegeix l'acta de 
sessió anterior que es aprovada unanimement després de corregir -
cord respecte a la petició del Sr. POns, en el sentit de què s'a-

que els tècnics revisessin les obres d'urbanització 1 se seguis 
els tràmits pertinents per a l'acceptació de laurbanització. -
2on.- DESPATX OFICIAL.-
Es dÓna coneixement de la presa de possessió del càrrec de Secre 

i interí de la Corporacio per Joaquim Llorens Clos i de la public! 
al Butlletí Oficial de la Província del dia 12 de gener i al D.O. 

del 18 de gener d'enguany de l'aprovació definitiva de les NOrmes 
sidiàries de Planejament de Llagostera. 

3er.- ELECCIÓ DE MEMBRES REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS A LACO 
MISSIÓ D'URBANISME DE CATALUNYA.-

S ' acorda unànimement l'elecció com a membre de la Comissió d'ur
isme de Catalunya de la Candidatura presentada pel Sr. Francesc Xa 
r Rosell i Terris, Alcalde-Presi.dent de l ' Ajuntaent de Sant Hilari 
alm, Únic candidat a la representació dels municipis amb menys de 
000 habitants a la provincia de Girona. Al mateix temps, es delega 

a Sr. Alcalde la realització material dels tràmits de l'elecció. 
En aquest rno~ent s ' incorpora el Sr. Ramírez Cano. 
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En quan als metres cúbics d'a1gua d 
aquest cas sí que la Comissió vol demanar 
segOent PROPOSTA: 
BLOC ler.- Atorgació de 24m3/trimestre ( 

GESESA). 
BLOC 2on.- Atorgar de 24,01 a 50 m3/trim 

30m3. que proposa la CD), i 
BLOC 3er.- Atorgar ~0,01 m3. fins el tope 

tre a cada concessionari. 
La Comissió Informativa tamb~ ho ap 
Després d'un canvi d'impressions el 

nimitat el total informe em~s per la Comi 
Municipals i que es procediex a remetre a 
ficació i juntament amb els estudis justi 
GESESA S.A. a la Junta de Preus de la Gen 
demanant-los-hi vulguin acceptar l'inform 
tant en els preus com en el subministre d 
subministrar als clients. 

6~.- SUGGERtNCIES REGIDORS: 
El Sr. AlbA demana que l'ordre del d 

fer amb m~s dies i no tant just de temps 
pot estudiar els temes. Nuell tamb~ ho e 

AlbA també manifesta que els acords 
xar en els llocs de costum perqu~ la gent 
li contesta que ja mirarà de fer-se. 

El mateix Albà pre~unta al Regidor d 
que es demanaven suggerencies per a poder 
El Sr. Gruart, Regidor de Tràfic, li cont 
hagut massa col.laboració,però que a pesa 
i tot té pensat de que vingui un bon t~cn 
di. Finalment li diu que tant punt ho ti 
comp~.e. 

Nuell, Albà, Gruart i l'Alcalde debat 
ordenat el tràfic . Finalment el Regidor Sr 
sar una mica de serietat perqu~ d'una v 
circulació i demés dintre el casc urbà. 

El Regidor Sr. Parés manifesta que ve 
ló d'Actes, dintre de l ' armari hi han 13 v 
ticament aquí no fan cap servei i no obst 
pal serien molt Útils. Demana si podrien 
ca. El Ple ho aprova per creure que possib 
la B~blioteca que en aquest Saló d'Actes . 

Nuell demana com est~ aquell rec del 
neta . Albà diu que va ser un fracàs fer un 
El Ple acorda citar als veïns per buscar 
el col.lecor. 

Nuell demana com estan els assumptes 
Sr. Alcalde li manifesta que l'altra dia v 
nes d'Urbanisme i després de visitar-les v 
dar-nos nosaltres de buscar la manera de s 
dessin haver-hi. 

I no havent-hi res més de que tractar 
nores del dia, pel Sr. Alcalde es dÓna per 
nent-se la present acta que jo, el Secreta 

a cada Bloc, en 
vulgui acceptar la -

dels 15 que proposa 

(en lloc dels 15,01 a -

e s'assenyali per trimes-

per unanimitat. 
e Municipal acorda per una 
iÓ Informativa de Serveis
st acord mitjan~ant certi 
atius redactats per la C~ 
litat de Catalunya tot i 

em~s per aquest Ajuntament 
metres cúbics d'aigua a --

dels Plens s'hauria de -
que moltes vegades no es 
així. 

ls Plens s'haurien de fi-
ls pogués veure. L'Alcalde 

com està la qUestió 
millor el trànsit. 
no ~s que hi hag1 -
va endavant i fins 

per a fer un millor estu
i tot solucionat en donarà 

referent a que quedi ben 
Nuell diu que s'ha de po

da quedi ben ordenada la -

observant que en aquest Sa 
de Geografia que pràc 

a la Biblioteca Munici-~ 
slladar-se a la Bibliote

ement seran m~s Útils dins 

ol.lector de Pla~a Barcelo 
prova amb els promotors.
manera de posar en marxa 

les urbanitzacions. El -
estar aquÍ el Sr. Coromi-
dir-me que teiem que cui

lucionar les pegues que PE 
i essent les vint-i-tres -
finalitzada la sessió exte 

, en do~o fe. -

fL SifcR~T~Rl 
t ~-~~~~-~..; 



montant de despeses i ingressos basats en l'explotació dels Últims 
ercicis. 

Es troba correcte el que es manifesta de l ' exercici passat . 
A la vista dels possibles increments que forçosament s'han origi 

t o es van a originar de cara al proper exercici al proposar un au¡ 
t superior al 12 %. 

Aquest augment es basa en els següents apartats: 
al Hi ha un increment de salaris d'un 15 %. 
bl Hi ha un increment de despeses de materials d ' un 12 %. 
el Hi ha un increment de cost d ' energia d ' un 15 %. 
dl S'inclouen la part proporcional de beneficis industrials le---

1s . 
IDERANT: Que les bases estudiades no figuren ni tenen incidència 

recta en el cost total de l ' explotació i per tant de cap manera pot 
terpretar- se que el promig d ' increments de despeses de personal , sa 
ris , materials i energia tenen que repercuti r en el cost de l ' expio 
ció originan t un increment total d' un 15 %. -

IDERANT; Que l ' increment de les despeses de salaris té una reper-
iÓ en el cost g l obal d ' un 2 % si es té en compte el personal que -

!ment té l ' Empresa per el servei . 
SIDERANT: Que l ' increment de preus de materials estipulats en un -
% es considera correcte, incideix en el cost. global segons total -
facturació dels exercicis al . ludits per l ' Empresa en un 6 %. 

SULTANT: Fianlment que els increments en preus d ' energia i derivats 
xifre corr ectament en un 15% s ' entén que sobre el montant total -

ingressos i despeses tindrà una incidència màxima del 8 %. 
SULTANT : Que per tot això, els increments que poden admetre ' s , són 
trictament els ocasionats per alces en relació al cost total i en -
uest cas l ' augment que tindria que autoritzar -se seria el promig -
ls INCREMENTS RELATIUS i NO els promigs dels increments individuals 
cada sector. 

LTANT : Oue l ' augment o percentatge calculat basats en els matei-
estudis aportats per GESESA dÒna com a resultat que el tant per -

t que repercutirà en el montant total de l'explotació no donarà en 
eral majors beneficis que en els passats exercicis, té que xifrar 
en un 5 , 33 %. 

Per consegüent , l'augment de tarifes d'aigua en un 6% cobriria 
tant les necessitats de despeses d ' explotació del servei d ' aigües 

el proper exercici, deixant, ademés , un marge d ' un 0 , 66% per a -
sibles fluctuacions no previstes . 

Qualsevol augment superior al 6 % té que considerar- se com a des 
at a incrementar els beneficis de l ' Empresa concessionària i per ~ 
que es té que actuar en defensa dels interessos del poble i no de 
ca arrendatària d ' un Servei Municipal . 

Després d'aquest dictamen tan ben documentat , llegit pel Presi -
nt de la Comissió, Sr . Albà , es discuteix el tema per tots els as-
stents i finalment per unanimitat de tots els components, s ' ACORDA 

segUen t: 
PREUS, EMETRE INFORME FAVORABLE EN AQUEST SENTIT 
ler. (proposat per la ca¡, a 21 Ptes . /m3. PER LA COMISSIÓ igual 

21, - pessetes. 
2on. (proposat per la ca¡ , a 36 Ptes . /m3 . PER LA COMISSIÓ a 34, 
Jer. { " " ), a 42,71 " PER LA COMISSIÓ a 45,
Per tant la Comissió deixa al mateix preu l ' aigua del Bloc ler. -

ixa en 2 ptes. l'aigua del Bloc 2on . i augmenta en 2,28 ptes. - -
aigua del Bloc 3er., per considerar que el consum d'aquesta aigua -
es destina a altres atencions que les necessàries per les despeses 

mil~tr:t;·o:! 



IÓ DE PLE ORDINARI 

A la vila de Llagostera 
r.a-quatre. Reunits a la Sala 
celebrar sessió or·dinària de 111 convocat 
sep Puig i Rodó assitit del Secretari de 
ma~a i Gispert 1 juntament amb els regid 
mas, Josep Ram1rez Can o, Joaquim Comas 
sep Blanch Vall-llosera, JOsep Albà Hat 
~ador Parés Vila 1 Joan Puigdemunt Coll 
Angel Grabulosa Corcoy, Jsosep Turon Boa 
ras que han excusat degudament la seva a 
componen la Corporació Municipal. 

Essent l'hora de les 22 del dia que 
catòtia, pel Sr. Alcalde es dóna per e 

ler.- LECTURA I I E CIÓ 

2on.
Butlletins ~~~~~~~~ 
ratificant 

11 DE GE~IER DE 4 

er de mil nou-cents vuitan 
Casa de la Vila, a fi de

ia, el Sr. Alcalde en Jo--
Corporació en Miquel Val 

següents: Joan Cruart Co': 
rés, Joan Coll Bueno, Jo-
la, Lluís Nuell Creus, Sal 

ue, amb excepció dels Srs.
ella i Joan Fabrellas Llove 
istència són tots els que-

la convo 

i 

3er.- ~c~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Resulta que ns eraro , v 
al Passeig Pompeu fabra no 29, manifest 
la Parcel. lació "Mas Sec", demana a l'A 
la Urbanització. 

El Sr. Alcalde exposa que referent 
Secretar1 rés un informe sobre tal qüest 
Acollir-se als 5 anys de pròrroga que la 
ments per fer-se càrrec de les Urbanitz 
d'Urbanisme el procediment que s'ha de 
l'escrit del Sr. POns), tot dient que l' 
de moment, acceptar dita Urbanització. 

S'acorda per unanimitat donar- li el 

dit assumpte va demanar al 
, el qual aconsella: ler.
lei concedeix als Ajunta-
ons, i 2on.- Sol.l1citar
ir (remetent fotocòpia de 

untament no creu procedent 

4rt.- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ quorum suflc 
acord: 

Acceptar l'ajuda econòmica en conce 
dut, per un import de CINC-CENTES MIL PE 
tinada a la construcció d'un pou d'aigua 
la poblaciÓ, concedida per la Diputació 
dia 20 de desembre de 1.983, comprometen 
servar en la seva tnversió i justificaci 
l'esmentada Corporació els dies 19 de j 
de 1.980. 

ona ura a 
Municipals en la sessió celebrada en dat 
xi: "El President Sr. Albà, manifesta qu 
emetre informe sobre els preus i metres 
der adoptar la ca GESESA. 

Segudament procedeix a llegir l'in 
les tarifes d'aigua que ell ha redactat 
~e presentat per GESESA S.A . a l'Ajunt 
novembre passat. 

subvenció a fons per
TES (500.000,- ptes.) des 

otable pel submin.istre de
Girona, segons acord del 
e aquest Ajuntament a ob

les normes aprovades per 
de 1.979 i 15 de juliol -

juntament 
ssió Informativa de Srveis 
2 dels corrents que diu ai 
la sessió d'avui és per -~ 
bics d'aigua que pretén p~ 

referent a la puja de -
ue diu el segUent: "Info! 

t de Llagostera el mes de 

CESESA presenta un estudi econòmic despeses sobr~ l'explota-
ClÓ 1 rendabilitat dels SErveis d'Aigües. Analitza a la seva man~ra 
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DILIG~NCIA .-L ' extenc jo, Miquel Valma~a Gispert, Secretari 
de l'Ajuntament de Llagostera, per fer constar que en 
aquest dia s'inicia el present Llibre d'Actes de les -
sessions que celebri el Ple d ' aquest Ajuntament, essent 
la primera la que figura celebrad~ el dia 11 de gener 
de 1.984 . L'anterior Llibre d'Actes, hi figurava com -
a Última la celebrada el dia 28 de desembre de 1.983. 

Llagostera, a ll({&·gener de 1.984 • 

. ~--
" 
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