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A Ja Jtla •!'· L logo··tr>ru, e""'~'rt 11'"> 'tnt 1 -due!> h· rC''l 1 

tretze m1ruts ~el d1a d1rou de gener de m1l ~o~ Ent5 vuttanta-
5et, ' la .:>ala de Sesston< de :a C"lsa dq I 1 V1le e!!> reunr·tx 
)'Hju~tamert Ple, en segora _onvccat~rl1 1 p~r celeb~ar !!>e!!>slò 
ord 1nàrta sota :a Prestdencta de I 'AI~alde Sr. 1o!!>ep Puig Rod6, 
amb ¡ 'ass1stèn~1a dels Reg1dor~ Srs. Argel Grabulosa Corcoy, Josep 
Blanch UaJJ-l,o~era, Joaq~tm Coma. Tarrés, Joan Coll Bueno, Josep 
Turún Boadella, Joan Putqdemunt C~ll, Joan Carranz~ Peregrina, 
Joon Fabrellas Llov~ras, 1 Josep Albà Metamala. Han excusat la 
seva ~sststéncta eln Srs. vosep Rnm1rez C"uno Salvadcr Peres 
\, 1 )a. "lo ha e><cusa• la se,,a ass1stèn~1a el >~. _:oan Gruart Comes. 

E I C.r • 

l'estudi de •S 

A(cald,. declara 
temes tnc.losos en 

oberta la 'lesstó 
l'ordre del dte. 

s'entra 

1e r. LECTURA I APROUACIO DE L'ACTA DE Lo4 SE~SIO ANTERIOR.-

Es I I e ge 1 x I ' aeta de I e s e s s 1 ó ant er 1 or 
forme, es aprovada per unan1m1tat. 

que, trobada con-

2on.- ESTABLIMENT DEL SISTEMA Df C"IRCULHCIO I 
DEL PASSEIG POMPEU FABRA.-

ES TAC I mlAt1ENT 

Atès que en el Ple celebrat e\ dta 1 d'o~tubre de 1986, 
amb l'aprovació deftntttva del P.a Ctrculatort del muntctpt, 
acordar fer una con~ulta als •e1n~ del passetg Pompeu Fabra 
de determtna,.. qu 1na e,., :'opcIÓ d'aparcament méo: ad ten t. 

~¡stos els resultats de l'enques•a que es resumetxen en 
seguents op~•~ns: 

¡unt 
es va 
a f¡ 

les 

A-- ~star conformA amb l'a~arra~ent ~obre el passetg tot 
arran¡;snt-ne les ra'llpes d'accés.-~¡· 17.-

B -- S'haurta d'apl'lrcar al;; u¡al~ Csobre l'asfalt) prohtbtnt 
la ctrculactò de vehicles grans 1 portant les escombrar1es aie 
extrems del passetg a f¡ que pogués ser recollida pel cam16 1 ¡a 
que ro podr·ta passar.- tr 1. · 

C -- Estar d'acord ~n aparcar sobre .es Joreres, tot 
'llarcant amb uroa ilnHl Ja p05l<eiÓ màxtm<' de, ''"'htc•e.- ~j• 3.-

~ S'haurta c'aparcar als carrers que ~travessen el 
pas~e1g or ht ha :Ioc suftctent.- N" 1.-

E Altres. N .... 
es proposa al Ple I adJp~t6 del seguent Jcord: 

1.- Permetre l'aparrame• t provtstonal a0bre el passeig. 
2.· Arran¡ar les rampes d'acces. 
El Sr. Alba constdera q~e I optntó d~l'l ve1rs no 

VInculant, recorda q~e, paradò¡t~ament, en les dtscustons 
ltmtnars a I 'aprovació del Pla C•rculatort es desesttma 
al.legactons stgnades per 40U persones. 

El Sr. Grabu.osa prèn la taraula per re~altar q~e no és 
matE"Jlx unes opctvns que afecten tota la pot.lac 10, q•~e d altres 
qua tnctdetxen dtrectamen• ~n uft grur co~cret de ~ n~. 

es 
pre-
wnes 

e-1 
en 

El Sr. Alcalje r·e:!>alta que es tracta d',ms soluctò provt
stonal. 

El Sr. Albà cons1dera que 1 'aparcamFnt en el na5SE119 no 
¡rctdei< exclust •!!lmert en el~ que ht habtten. 

E"l 3r-. Fabrella, af.,ge1~ ':l•Je t'I t¡.,us d'aparcl'!men• propo~at 
tmpedt ta .a ncrme: c1rc~lactó. 

.. 

.. 

,. 

... 
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El Sr. Albà conatete que aerie neceaeeri una co• 
Mieai6 informativa per d1ecutir lea opciona. 

El Sr. Alcalde considere que le qQeati6 he estat 
.uficientment debatuda el llarg de la diecuai6 del Pla 
~if'ouletqri. 

El Sr. Albà apunta com e aoluci6 definitiva no 
•••~•~ ciroulaP •la camiena i establir contenidora 
f'•~çomarariee a lea cantonades. 

Sr, Comae denuncia el fet de que en la col-
J~.. conten1aef"• s'incidiria en la ~ttltt~ació 
.... I .at•txoe 1 amb deixailea dom•atiquea • 

• ~lbi, conatata expreaaament 1 el •~ -u~te 
•j •• deixa aparcar sobre el paeaeig no •• 

JDaf,·lïtèlM ir! 1iU._íi r .-.bfl• l• vorera com fi na aYu i. 
propoata a votació a'obté el aegOent 

i .... _, ..... i('111~·i;l'!l''lG4~tWCie·" ...... q8 uR-:lf•k t•mea 
aatntat• d!•atwació ha .. ,.t '

, .~~~,~ ~~ ~~~~~·~~.,· deetinae~• P••••itJ donce tot i 
flfi!M'!~~•teil:;i.••.,.•• de Pt.ne5-a~t J!t!t'e~-et~ t. 

~ un. au~rllo1e •J•~dinade oentral, 
vieq~d• amb el paeaeig Pompeu ,ab~a¡ poq~•• 
~ ti-ue •• circulecl6 oentret, a.- àmplaee 

~~~~4~--·•••~ Ne obatant aqueeta última opcj6 1 ~ 
rablement ela coatoa d'urbanatzactó, pel 

~-~ .. ~~ ... •• aan~enar el eiatema de paeeeag òentral 
Normea Subaadiàrtee. 
conaidere que ee torne a tnctdir en 
leneJar un paaaeig anoperatlu~ 

conatata que lea obres dAurba+ 
Woiteta d'AQtueci6 ~indren e g~aver 
4• ~e forta càrre9a ,.,oeitJ~a 
••ment e la neoeaastet de di•cutl~ 



e• tema en comt,sto 1nforma•1v<l. 
El Sr. ~lcalde constdera ~~F.~.entment debatut el 

tema en l'antertor comtsst0 tnformattva ~ la qual no va 
asststtr-ht el Sr. Albà. 

Posada la proposta a votactò, ~'obte el negúent 
r·esu, tat: 

- VOTS AFIR11A-IUS: 7 (Putg, Grabulosa, Blanch, 
Co~as. Coll, furan 1 Putgdemunt). 

- VOTS NEGATIUS: 1 (Carranza,. 
-S ABSTENEN: L <Albà t Fabrellas). 
Amb la qual cosa la proposta es ~provada per ma

JOrta absoluta. 

4rt.- APROVACIO UNITAT D ACTUACIO "RASET-MARTI '.-

Atesa la Un1tat d'Actuarió denomtnada RASET-MARTI. 
compresa d1ns les Normes Subs1diàr1es de Planejament 
Urbaníst lC de L !agostera. 

Donats els art. 11 de la Llet de '1esures d'Ade
quació de l'Ordenament Urbanrst1c de Catalun . .oa 144 a 50 
del seu Reglament. 

Atés el dictamcnt favorable de la :o~tSSió ln
formati~a d'Urbantsme. 

El Ple acorda per unan1~1tat: 
I.-- Aprovar 1nic1alment la Unttat 

RASET -11ART I. 
d'ActuaciÓ 

Il.-- Sotmetre-la a tnformactò pabltca 
15 d1es mltJan~ant anunc1 en el B.O.P. 

pel term1n1 
de 

de 
III.- Convoca" personalment a tots e's 

terrenys de l'ambtt afectat. 
prop1etar1s 

5é.- DONAR COMPTE DF LA ~UBHASTA DE CIFERENTS 
FINQUES PROPIETAT DE L'HOSPITAL.-

Atès l'acord del Ple pel que s'autoritzava la ~enda 
de d1ferents ftnques de 1 'Hosp1tal 1 es jóna compte del 
resultat de la ~ubhasta real1tzada qJe tot segutt 
s'espectftca: 

--. F1nca anomenada "Camp LLABRERS", sttuada en el 
terme munictpal de Lassà de la Selva, de superficie ? 
vessanes de seca. 

ADJUDICADA a JUAtl t1 I AS CA SADE VALL, un 1 e 
pel preu de 2.501.200,- pessetes. . 

l1c1tador, 

--. F 1 nc a anomenada 'EL :ODOLAR" , en e 1 terme 
muntctpal de Llagostera, d'una superficie de 4 vessanes. 

ADJUDICADA a JOHQUIM ALTrlYO BROCH, un1c ltcttador, 
pel preu de 2.200.001,- pessetes. 

Atès que el Sr. Joaqutm Altayó Broch va 
amb postertor1tat a I 'adqutslcto de la f1nca 
LAR". 

renunctar 
'EL CODO-

Até" I' 1ncompl1ment del contracte consensuat en .a 
SJbhasta. 

[lonat l'acord d <!provactò deftnttt"a de la subhasta 
per par• del Patronat 1untctpa: Josep ~aul1da, el Ple 
acorda, per ~nan1m1tat: 

1.-- Aprovar la vends ~e la ftnca anomenada CAMP 
LLABRERS' al Sr. J~an Mtas L~sadeval'. 

2. Incautar- la fta'l9a <eftnlttva drpos1tada pel 

M-- •- • - - - - ~ .. --- ------- -- . · ---- -·- -- -
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Sr. Joaquim Altayó Broch en ba&e a no haver complert el 
compromí& de compra. 

6è.- APROUACIO PROJECTE DE REMODELACIO DE L'HOS
PITAL MUNICIPAL "JOSEP BAULIDA".-

Atè& I 'acord de data 15-1-87 del Patronat Municipal 
Jo&ep Baulida pel que &'aprova el Projecte de remodelació 
i millore de !e& dependèncie& de l'Ho&pital geriàtric 
redactat pel& Sr&. Robert Soler Aluart i France&c Ragolta 
Begué. 

Donat l'art. 67.3 del Reglament de Planejament. 
Vi&t el dictamen favorable de la Comi&&ió lnfor

metiva d'Urbeni&me. 
El Ple per unanimitat acorda: 
1.-- Aprover inicialment el Projecte de remodelació 

millora de l'Ho&pital geriàtric municipal. 
2.-- Expo&ar-lo al públic per un període de 15 

die&. 

7è.- APROVACIO DEL NOU Sl"STEMA DE SEGURETAT SOCIAL 
DEL FUNCIONARIAT D'AQUEST AJUNTAMENT.-

Atè& el concert-marc &ub&crit el 28 de de&embre de 
1984 entre la Seguretat Sociel i le M.U.N.P.A.L. 

Donet l'acord de le Direcció Tècn1ca de la 
M.U.N.P.A.L. autoritzant la inclu&ió d'eque&ta Corporació 
din& 

acord •• feïà refer~t• • 
Zuntunegui d'un te~r•n~ 

i~e, t~l com a'•atableix en twa 
Plen•jament Urbenfatic de L1ew 

de di&poaar de podara 
pela Zunzunegui per poder 

~ ~-~~~~~•da finca, via mandatari. 
riment del Sr. Joaep Bellvehí Comaa en 

Domingo Paacuel Carbó S.A. de cedir ela 
~~·· ~··~•·• ' e l'Ajuntament de Llagostera. 

Ple acorda el aegOent: 
Aneen~•'~ la tranamiaai6 via donació dele 

a pla9a pública en el aector i~
"~~f.'*'~~ propietat de Domtngo Paeeual Carb6, S.A. 

•~ al Sr. Alcalde per eignar la docu• 
~~~t~~'ftt' i inetar la seva aneeripci6 en el 
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Regis•re de la Propietat. 

:;lè. 
GOTARRA I 

t4PROVACIO F-ROVI3IOI'.AL DEL PLA PARCIAL "MAS 
I I 

Aprovat Inicialment el Pla Pao-ciDI llAS GOTAR~A I 
II en sessio del Ple de l'AJuntament del dia 1 d'octubre 
de 1986. 

Atês que, sotmesa Informació publica dura~t ei 
termini d un mes en el B.O.P. n• 170 I Citats perso
nalment els propietaris dels terrenys comp'"esos en el 
Pla, s'han formu:at al.legacions sobre les qual• els 
aer~els têcnics i ¡ur1dics han emès el corresponent 
Informe. 

Atés que es pot est ¡mar l'al. legac 16 de Manue I 
Postigo Franco, Carmen Garcfa Alvarez, Jose Serrana 
SAnchez I Maria Campma¡ò ~asanovas 1, en consequenc1a, 
Introduir les segGents modificac1on~ al Pla Parc•al: 

--Que es contempli el pas de ~¡anant~ entre el 
carrer Carr1let 1 la r1era Gotarra. 

Atês que s'han desest,mat les ~1. legac1ons de Llu1s 
~ogué Serra 1 Maria Deulofeu U1losa entenent que no 
s'Incideix en quest1ons urban1st1que~ propiES de dret 
publ1c tot 1 que es recone1xen expressament drets ad
qu1r1ts en front del promotor, segons consta en document 
pr 1 vat. 

Atês que les modificacions 1ntrodulde3 no sOn d'una 
tal 1ndole que calgu1 nova informaci6 publica, d acord 
amb els Informes tecn¡cs el Ple de I 'H¡untament acorda, 
per unan1m1tat: 

1.-- Aprovar prOvisionalment el Pla Parc1al MAS 
GOTARRA I 1 11, amb les següents modificacions: 

al Que es contempli un pas de v1anants entre el 
carrer Carr1let 1 la r1era Gotarra, on el mate1x temps 
transcurr1ran les cond~çc¡ons d'abastament. 

bl Que en cap cas 1 n1 ba1x qualsevol al.legac1o, 
s'executi el sector li amb anter¡or,tat ~l'anomenat MAS 
GOTARRA I. 

2.-- Trametr~ l'expedient complet a la Com1ss1ó 
Prov,nclel d'Urbanisme Instant-ne l'aproveclò def1-
n1t1va, que es considerarà atorgada per s1lenc1 adml
ntstrattu s1 transcorren tres mes~s de~ de l'entrada de 
1 'expedient complet al Reg 1st re de I 'òrgen corr.petent 
sense que s'hagués comun1cat la resoluc10. 

10ê.- APROVACIO BASES 
URBANISTICA COL.LABORADORH )f: 

ESTATL·TS DE 
'Lf1 fAN' FRA'.-

!...'ENTITAT 

1 O • 1. - L)¡ s t a 
~1etar1~ d~ la 

la ,.., s tanc1a 
Urb a nitzac¡') LA 

presertad~ p~ls pro
CANVlRA demanant la 

~onstituc•ó d'una ~nt1t~t de Manteniment 1 c~nservac1ó de 
conform.tat a'nb el qu preveu 1 'art. 161 del Reglame"t de 
~e s t1o lrban15t1ca. 

~tè., que ~ 1 proceó1me.., • de ~onst1tuc•ó d~ l'Entitat 
Ur ben 1 ~ t ICJ d" "1a .oten 1ment lonser 1e~ 1ó de la Ul' b!l
nltzar¡ó LA CAtlY~RA s' •n1c1arà o.11t1anc;ent acord de 

- ~------ ....... ----- --- ·---·-· -- .. 



l'Ajuntament, pel que s'aprova Inicialment 1 se sotmet a 
informació públics els projectes d'Estatuts i Beses 
d'Actuació de conformitat amb l'ert. 161 del Reglament de 
Discipline Urbenfstice. 

La Corporec1ó Municipal 
esmentats Projectes d'Estatuts 
trobant-los conformes, prèvia 
unanimitat: 

en Ple, examinats 
i Bases d'Actuació, 

deliberació, acorde 

els 
i 

per 

1.-- Aprovar inicialment els Estatuts i les Beaea 
d'Actuació que hen de regir en le Urbanització LA CA
NYERA. 

2.-- Notificar tndividuelment e tota ela propie
taris efectets pel Sistema d'Actuació que durant el 
termint de quinze diea, compteta a partir de la noti
ficació, podran formular devent l'Ajuntament lea el
legacions que, en defense de llurs dreta considerin 
convenient, i en el seu cas, sol.licitar la 
corporeci6 e l'Entttat. 

a eva in-

3.-- Publicar en el B.O.P de le províncte el 
present acord, juntament amb ela Projectes d'Estatuts i 
Beaea d'Actuecico e efectes d'informect6 pública, per 
espai de 15 dies, de conformitat i ela efectes del que 
determinen ela ert. 161 e 162 del Reglament de Geati6 
Urbanística. 

~- la menèe d'una tnfreeetructu~• auftotent din• 
dfl terme muniotpel de Llagostera dtrtgt~e e la ~~'~ 
•• t -.poPt i en concret la falte d'inetal.l•cio~• po
lie•porttvee cobertaa 1 al Pla, per unanimitat, eco~ 



1.-- Sol.l1cltar al Departamef't de ¡.., Fres1dènc1a 
de la Generalitat dc Catalunya mltJ<!!n<;.ar t la Q¡recc16 
General de 1 'E.-.port la 1nclus1o de le"l obre!!~ de con5-
truccló d'un pavelló pol¡espo(tiu en el mun1c1pl de 
Llagostera per un pressupost de 78.204.440,- ptes. 

2.-- Comprometre's a cons¡gnar part1da pressu
postaria suf1c1ent per cobrir les posSibles 01ferènc1es 
entre el pressupost 1 la s~bvenc1ó, a1xf corro les despeses 
que es pugu1n ocasionar amb mot1u de la posta en fun
cionament de les 1nstal.lac1ons. 

obres <!! 
V1dal q~e 

de C<!!ssà 

1 1 Ar
,a va 
de la 

3.-- Encarregar el Pro¡ecte de les 
qu1tecte Sra. Asunc16n Pu1g 1 Joan R1era 
executar la construcc1o del pol1esport1u 
Sel•Ja, amb la f1nel1tat d'aconseguir una 
en el t1pus d'ln!!ltal.laclò esportiva 
lltzac1ò en l'execut-Ió de les obres. 

homoge¡n¡tzacio 
una ma¡or agi-

4.-- Facultar al Sr. ~lcalde per s1gnar 
mentació pert1nent. 

la do cu-

13è.- DIFERENTS ACORDS SOBRE L'US ~El CATALA ri 

L'ADMINISTRACIO.-

13.1.- Els art1cles 86 1 110 del Reglament d'Or
ganització, Funcionament 1 Règ1m Jurrd1c de les Corpo
racions Locals disposaven l'obl1gator1etat del castellà 
per a la redacció de les convocat6r1es 1 propostes 1 actes 
dels òrgans municipals. 

Des del punt de v1sta 
d1spos1C1ons no eren apl1cables 
regulac1o del funcionament dels 
competència de la Generalitat. 

reglamentari, aquestes 
a Catalunya, ja que la 
organs mun1ctpals és una 

Com a cons1derac1o JUr•dlca, el R~glament d'Or
ganitzaciÓ, Funcionament 1 Rég1m Jurldtc, per virtud de 
l'article '7 de la Llei de Bases de Reg¡,n local, té el 
caracter de supletor1 1 per la rao del qual, la norma 
apltcable en aquesta matèria ha de ser la Lle1 de ~or
mal¡tzacló L1ngurst¡ca, en quant tê d'aplicable al Règ1m 
Local, 1 el Reglament Organ1c de I 'AJuntament. 

Atesa la correcció d'errades apareguda en el B.O.E. 
de 14 de gener de 1987 mlt)anc;ant :a que es mod1f1caven 
els anter1ors art1cles en base a la coof1c1alttat del 
català 1 castellà en I 'àmb1t de Catalunya. 

I constatar que a Catalunya, en Jlrtud de les 
corropetènc1e"l cof1ferldE"5 a la Genf'ral1tat per- l'Estatut 
d'Autonomta, aque~t Reglament només té caracter suple
tori, en front de les Lle•s de la C.cmunltat f'lut'Jnoma 
del ~·op1 Reglament organ1c de I 'E~titat. 

El Sr. Alba cons1d~ra que d~nada la rectlftcacto 
del conttngut dedo; artt•le-. sub¡ec.te~> de la polém1ca, no 
es rreu ~portu tncldtr en la temàt¡c.a. 

Posada ta mocto a votac1~ s obt~ el 
sulta•: 

seguent 

VOTS 
C:omas, Ca li, 

HFIRt1ATIIJS: / CPu11, ,rabu Josa, Blanch, 
Turon, 1 Pulgdemurt).· 

- -~- - - -~-- .. ·-------- ...... . ·--- - --
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- l•OTS ~~!:GAT I US: (Hibà, Fabre! Iee ..... a r r anza J • 

14é.- PRECS I PREGUNTES. 

14.1.- El Sr. Alcalde tent referénc1a a un antertor 
acord de P1e pel que s'acordava dirtgtr-se a la Junta de 
Sane)ament en ~tstes a conétxer I' Increment de tartfa per 
a l'anualttat 1987 a les zone5 2 1 3, menctona que el 
canon de sane1ament per a usos domèst1cs de I 'atgua sera 
per Llagostera de .1.4'8? ptes,/m3., mentre que per I 'ús 
tndustrtal es f1xarà en 20'42 ptes./m3. 

14.2.- E: Sr. Alcalde prossegueix 1 Insta als Srs. 
Reg1dors a que Sl creuen conventent arran¡ar algun caml 
rural en particular !1 adrecin la seva pet¡c¡O en vistes 
a la ¡nclus16 de l'obra en el Pla de Cam1ns Municipals de 
la Diputac16 de G1rona. 

14.3.- El Sr. Albà prèn la paraula 1 sol.l1cita es 
mencioni el nom dels enquestats en relació al sistema 
d'aparcament en el Passe¡g Pompeu ~abra. 

Segu¡dament el Sr. Alcalde passa a relacionar el 
nom 1 optntó dels ve•ns. 

14.4.- li Sr. Fabrellas cons1dcra que ser¡a con
venient ave,..tgJar :a quant1tat Ingressada c. la Junta de 
Sane¡ament en concepte de taxes. 

I per no haver-ht més assumptes de que 
quan sòn les v¡nt-1-tres hores ctnquanta-c¡nc 
el Sr. Alcalde a1xeca la sess1ò amb ella la 
acta, que és s1gnada pels assistents, amb m1, 
cretar1, q~e ho cert1f1co. 

tractar, 
minuts, 
present 
e I Se-

L'ALCALDE EL SECRETARI 

350014 
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o-1C'TA 'l' 2' 
F E tlF<;::R D~ 19 ~. 

A Je ,¡Ja H'l .... Lago5tera, e55ent I <> Vl't 1 due'1 
ho re~· 1 O' ze m1no t& ~e I d lc quatre ,je f ei rnr de Ttl I 
rou c..en+~ vu1tantó set .• a la =:a!a de Secstons de la Ca!:'a 
df'l Ja ~!•la es reur-t€'1'< I H¡untament F !P pf'lr r_elebrar 
.e"'SIÒ 0 r~•nàr1a sota 'a Pre:;¡dènc1e d( I H;,ald"' "r-
Josep Pu•q Rodó, amb I as516tèn~.a del Prg dors Sr5, 
Anqel Grabulo')~ ~orcoy, Josep Pamtre~ (an , Jr& p Blanch 
Vall-l!o~era, Joaqu¡m Lrmas farr~s. "oG ~ -uron 8.aiella, 
Joan Pu•gde~unt roll, Joan (ar•anza Pere~r1ra, Joan 
Fabre:lan Lloveras, ,alvador ~arè~ Ulla, Jo~ep ~!ba 
~atama:a. No han excu5at la seva asa.5trn~•a el5 Sr5. 
Joan G•·Jart Coma~ 1 Joan :oli Bueno. A.h .. a .om a Se· 
cretar1 el Sr. Xav1er Bassol~:; Ammetll•"'· 

El ':>r·. Alc9lde det:"la•a vbl:'rt~ la ··'Hl&IJ 1 s'entra 
en est' d1 del& temes 1rclo!1os ero I 'o::,rdr~ del d1a. 

.~-er. LECT~RA : ~PR~VAC'IO DE' 'A~ fA DE LH :.E:.sw 
ANTERIJR.-

Es lege•x acta 
trobada confo me, f'IS ap•.lvé1da per 

?on.- DE'':'>PATX JFIC:IAL.-

>f' >SIÓ anter ¡or 
unen n 1 tat. 

2.1. El Sr. Hicalde dòna ¡;on.pte al P'e dc 
InclusiÓ de le~ obre~ de saneJamen~ del Rec Madral 
el Pla Add1C1onal d'Obres SerJe s de [Jtalunya, 
1987. 

que, 

,a 
d1ns 

any 

2.2.- E,crlt de l' lrost¡tut Catala d la Salut ~n el 
que eE> posa en cone1xe'11e'lt de la Corporacic l'autorit
zació prov1S10na. de la 101p.anta~ 16 d'u .. torn de guard1es 
mé~1ques 1 d'A.T.~. entre el pe•~ona1 nan1ta•1 de IeE> 
Vlifis de L'agoster~ 1 de Santa Cr1st1na d'Aro. 

FI Sr. Alcslde fa constar que aquesta not¡f¡caclo 
no stgn1f1ca cap oJc~eptac.o 1mplrc•ta o expltLits que 
es conçreta en ura experlènc..a p1lot ad r>envo!•Jpar er,tre 
els mesos d'oc.tubre a marc. 

El Sr. Grabulosa fa constar el seou temrr a que 
l'e<tensló dels terml:'!'l mom¡r,pal. de Llago>'tc•e 1 
Cr•sttroa d'Arc dc•nl lloc a '!>ltuac1ons de t·altl!l 

Santa 
d as-

SIStèno:.la, 
El ..3r. Pu¡g,jemu'lt 1nter'e per refrl:'nda I' anter 1or 

l,..~ter Jenc 1ó. 

El Sr. Puré~ O'lstete que 
s~!. ll1 ~lta• I opl'liÓ prèvia de 
re.;ponsab•llt'!t •('C'~I~U <>obre 
I In,, t I tu t e ata I e e El I< ,., , • ut . 

,..¡ fet dE' que ·o & 'har 1 

la I 'AJun•o!!ment fa que 
els Mateot<O~ met~es 

~"I •r. ilta:d •ondufiol< en el sent1t ''f que 
r r"~~ondr·à <: I H¡urt! ame "lt ob~ror 'ar el f ll1o...loname •t de 
g J à ro 1 e"- 1 a' tu a r en e a e 1 co a I ~ 1 ve I I j e pr e s ta e 1 6 
'!>eP>els d~;;sen •olupa•s durant E'!:s me5o~ j'(xper1énc1a. 

APPOIJAC I [J PJ;1flJ~ C TE' [l ' E ~li L I~ t >1 T LJE-

-- · - --- ... -· .. ---- -----·- - ·---- ~~- -- . 

CL

:e 
de 



BANITZ1111CID "MONT-REI".-

At•• el ProJecte d'Enllumenat de la Urb~itzeol• 
MONT-REl, preaentet per la aeve Entitet de Conaervao1ó. 

Donat que el proJecte preaentet no cont' ele m(nJma 
que contemple l'ert. 22 de la Lle1 de Beaea de Cont~-otea 
d• 1 1Eetet, de 8 d'ebr1l de 1945. A1M6 6e en equ .. t cea~ 

- Un• mem6r1e, -ue coneide?• lea neceaa1t•t• e 
ea'tiàfeP'. 

• El plec de preecrapotone 
Oft ee '•~• le deaoripo16 de lee 
l 'llntewija-6 • 

.. ,_. fll!''*••wpoat emb eMpreealó Gela 

d··~--- 11M P_..•• del 
~·--•••l• l co•t 6pt m de 
~ · -~:• ·•:~t~ec&6 i ter1l .. a apl1çer. 

>Pt• munac1pel ~-,.~ Jllef' .. 1~~-. .. ~ia· del ProJ•ot• d•lnllu~at 
, per manca d'eapec1ficecíone 



t'!"• •arc-n LO'IlplEt~r ,es trens•er·ènc1es a le ...,ereral1tat Jc 
.:atel..,nyu en n'>tèrle de promoc.o pul:diCl d( ,'habitatgE 1 
per Decret 2~8,(,7, de 2' de ¡ul1o:, ri p.:ltrlnon¡ 
•rar:.ferlt "''!ldccriU a l'Institut c~ta.à d<-1 Sòl. E-ntr·f'l 
Je a·t~ac1ons tr.an~fer.de h. f1gurn ni t"o:1gon "Joan 
Raut1;;;ta Sarz". 

At.-,sa la ns.e•t Lle1 e: ':iai, en el ~eu ar• • .L2) 1 
els a•ts. 7~ 1 concordants del RC'glarnen• de c.~st16 Ur 
ban st1c~ estable1xen q~e els prtpleter., de tP•rer:>-o; 
afec•ats _er una awt~a~lu urta~lst•=a e. re~·nn cbilgats 
a efec•uar l"s Lessions d~ terre-nys que drfian1 el pla
~e¡amen• aprcvct 1 a at:.or>nr les c.oste~ ue la urbanit
zació. Ates que , han exe~utat per I Adm¡r¡straclò 
Publ1ce, tltui'3' en e: ,..e~ d1a de •'ect ac1o, •'obre 
urbanitzadora, procedeix, d'acord amb I esmertada n~r

mat¡va, la seva cess16 o .'A¡urtament. 
Donat que I 'A¡untament de L lagos•ere ha considerat 

flral••zades les obres d urban¡tzaciO 1 serve1s del 
Poltgo" "Joan 8aut1sta Sanz", .'AJuntament Ple a .. orda per 
unan un1 tat: 

1.-- A~ceptar ~: ple d•m•n1, ll1ure de carregues, 
gravamens 1 ocupants, dels terrenys que, dc conform1ta• 
amb el plane,ement mun.c1pa. vl~~·t .o~ de cess10 
o~l1gatò·¡a 1 gratu1ta, e1x LO~ ies xarxes de serve1s 
obres d'urbcnltZU-1: re l!••ades. 

Il.-- ~er-se ~Arre~, des ~·aquest~ aeta, ~e 
c~nservac¡ò del Po. gen, pel que podrà 1mposer 
exact.1ons q~e cor•e•,po•q11n ¡:.er a re1ntegrar-se 
despeses de conserva• 16. 

!a 
les 
les 

III.-- ~acuitar al Sr ~lcalue pr s1gnar el 
co~vcn1 de cess1ò del Pol1gor 'Joan Baut1sta Sanz" e•tre 
aquest A¡untarn nt 1 l'empresa publ1 a AOIGSA 1 forma
litzar la transmiSSIO reg.~tral de's terrerys afectats 
,er les cess1ons obl1g tòr.es 1 grat~1tes. 

IJ. c.~m•JniC'l ei prese•t a<: rd a "Hss•,c.laCIO de 
VeTns del Pol,gon. 

Se - 14PRO\..ACIJ rE- ~C''1F'~ES JE ~H !.o' ST I J RE-CAPTA-
TJRIA, CCRRESPONJ:N?S A ~·~xCRCICI ~9&o.-

8.1.- Atesos el'l compte'!> de la gest1ó rt1ceptator1a 
pe• va:ors reb~ts, c~rre'!opone-ts ~ I 'exer~.c¡ dc 1986. 

Ateso~ ni~ Lomptes de la gen•.o r .captatòr1a 
ve.ors •ert1flcac1ons de d scober•, corresponentr, 
I eKer~ lC 1 1986. 

.,er 

E-1 Ple, per unenHrtltat, adopta els sng•Jen•s a.ords: 
I-- P?rovar la ~est1o recaptat0r1a per 

rebut .• se3cns el seg..Jent re~um: 
UJt.rEP~~ Dl: LES DA TE S [ GJRAT E• J COE- ~A T f. N 

E-><erc1 .1 
E'xerc1c1 
fxer~1 

1?86 .....•... 
1'1'85 •...••... 
• íl84 1 a t ••. 

!OL U l'i TAR I., ~><E • LI? I vA 
12.9•<J.9j.,. 
2.8"'1.~-11 

8 '8. ~.4 
~9). 2:;:9 
~82.(,3• 

valors 

l'ALJR3 
C?H.NOVA 

1. 08 '· 28• 
)4t-.lp;; 

"2.2~0.4?'2 

1r.rl J;r ~.l<C.~9¿ ~.624.~9 • 
.I· Apro ·<~r !... 9' ,t 16 re a¡:.t11t· r 'el pe valors 

cer .. lftcsc 1un . .» je- dt.~ ob€'trt • 5El~O~"' :o~! sf'!quent ~"'Q,e\.lm: 
8 1P<Es E.':E-c .JTIL..., IJHL .L TA. K"P To?AL 



57?. 77? 1.010.83? 1.866 . .:.34 3.4?3.044 

9è.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPAR
CEL.LACIO DEL SECTOR "CAVISA".-

Atèa l'ort. 11? del Reglament de Geat16 Urboni&tlcO 
de 23 de ¡uny de 1978 pel que ea regule el aiatema de 
Reporcel.Ioc16 Voluntària. 

Donat l'acord del Ple de data 1 d'octubre de 1986 
pel que &'aprovava inicialment el projecte de repar
cel.laci6 de 1 'anomenat "Sector CAVISA". 

Viat que en el període d'exposició pública no es 
produgueren al.legacions. 

Donat l'acord del Ple de data 19 de gener de 1987 
en el que &'acceptava la donació de Domingo Pascual Carb6 
s.~. dels terrenya destinats a plaça pública. 

L'Ajuntament Ple acorda per unanimitat acorda 
aprovar definitivament la reparcel.laci6 voluntària de 
l'anomenat "Sector CAVISA". 

10è.- PRECS I PREGUNTES.-

10.1.- El Sr. Carranza pren la paraula per fer 
eament de dos problemea patents en lea vies urbanes de 
Llagostera: 

-El primer la manca d'il.lum1nac16 nocturna al 
carrer Barcelona. 

El segon la circulació de camions to-
nelatge dins del casc urbà, amb infracció 

per judici ae 1 
.•• , ..... J!'.f•·'"'~'"''·lllfi 

EL SECRETARI 



ELS REGIDORS 

AClR N 3 07 DE LA SE~S!O CELEBRADA El 
MAPo;; DE 1987.-

DIA " DE. 

A ~a •1 I a de L I a g c.. a ter " , e s s en t I o~ v' n t- 1-d ·'e s 
hore~ , ~u1t mtnu•s del d•a quntre d~ m~r~ d~ n1l neu
cents ~uitanta-se•, a Ja S~l~ ~e Sc~s1o~s de Ja t~sa de 
la Ut la es reuneix 1 'f<Jur.tament PlE" per cel~brar 5e~·· IÓ 

ord1nàr·1a sota la Pres1dèn~1a de l'Alcalue, So·. Josep 
Putg Rodo, amb l'a5s1~t~nc1a d•l• Reg1dor~ Srs. Angel 
Grabulos~ Corcoy, Jo•ep Ramtrez rara, losep 8lanch 
l 1all-llo.,era, Joaqutrn Co'Ylas THres, .JosE'!p Turon Boadella, 
Joan Pu1gdemunt Coll, Joan Carranze Peregr1na, J~an 
f"ahrella<> Lloveras, Sal1ador Pa.-es Vtlà, Jose¡:, Albà 
11atamala. No hon excusdt 'a ;eva as.-•l"~t"'nc ta els Sr;,. 
Joan t.ruart C· rrorofl 1 Joen (;n¡ ~ 810~no. f4ct Ja rar.. a !:)
cretar. el Sr. Xav1er Bassol~ Ammetller. 

El Sr. Alcalde df'C !ara o_)b rta la se551Ó I t. 'entra 
en I 'estudi dels tem._.; 1r,c los .s er· I 'ordre d~l d111. 

ler.- LE:TURA : ~~PRO\.HC'IO DE L'ACTH :)E L H s~s,,:o 

ANTERIOR.-

El Sr. ornas pren la p>r"!uia ¡:..er ,.'''H ,ar 1ue je- lï 
lectura de 1 •..,eta ente-r¡or G' p·,t .nt..,rpt "ter E>n la 
tnter,enctb del~,,. .. farr.9n.ta d ns d~l to•·n d" precs 
preguntes, que els protlernr>· d'tl.:L•rntro!..Coo e>n e. car,.er 
8arCl l(,n9 er cun er¡Ü('nClb 1e: ITid 1Cl1 ~nfr e~.,ructura 
~.uf1c1r:nt, mrtntrr. ~.ut" el S:. ¡-.~~rrDnza teta rf\fer nc1a a 
una quf";tló pl·n•ufl• ~ .. d c.te 'une o ri.. r.,¡ er<-
J¡tzade:o:. per a la c1 cula.1. rortJ,•·,a. 

l'et~ l'anter1or arlarer..<l, •'a-t E'• Elf •. ,,,da P"'" 
ur. u,., 1m 1 t. ot . 

:;,.on.- DI"SF AT'>< li' I CI h- -

t1f4QRf-\L , 
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R.E. n" 213, en el que es posa en coneixement de l'A
juntament que el Sr. Josep Ma. Fontanals, propietari de 
les urban1tzac1ons Selva Brava 1 Font Bona, ha resc1nd1t 
el contracte pel que es regia el subministre 1 tractament 
d'aigua potable, subrogant-se en les obl¡gac1ons que f1ns 
a 1 de desembre de 1986 corresponen a Rec Madral S.A. 

El Sr. Alcalde comenta que aquest escr1t ha estat 
adre~at a requeriment dei prop¡ A¡untament que fins el 
moment no ten1a constància documental del fet. 

D'igual manera s'esmenta que el Sr. Josep Ma. 
Fontanals no ha informat del canv1 de titularitat de la 
concessió. 

2.2.- Citació del JUTJAT DE DISTRICTE n" 1 de 
G1rona, per comparèixer com a part demandada en proce
diment civil 1n1ciat a instància del Sr. Antonio de 
San¡osé Moreno. 

El Sr. Alcalde comenta que en relació a les obres 
d'urbanització dei carrer de la Pau, es proposà amb 
I 'avui demandant la po5slbilitat de col. locació d'una 
tuberia de desguàs al llarg del rec que limita el camí 
públic al costat de la f1nca del Sr. Antonio de Sanjosé. 
Aque5t prop1etar1 en el seu moment exigí davant del fet 
que es requalifiqués els seus terrenys com a urbanit
zables, acord que no es va arr1bar a prendre pel Ple de 
l'Ajuntament. Amb posterioritat els mateixos propietaris 
presentaren un e5crit previ a le5 accions civils en el 
que exigien la prolongació o tancament del desguàs es
mentat, al que es contestà al.legant que no era el 
procediment adequat per a les seves preten5ions. 

~?.~~~~·~·-··~ · r~en~. e'he reb~t oel j~1 

o I UHS CENSOS.. -



tom 1425 1 ll1bre 78 1 fol1 128 1 ,1nca 2885 del Reg1a~NI 
la Prop1etat de G1rona. 

At•• que lea dues f1nquea con)untea ea ~~·· 
8~,auad'~ a~ un cena de tres quarteres de b••• • t~r .. 

C•teline Soler Barcel6. 
El Ple acorde, per ~nen1mitat: 
1,• Redtmi~ l'••mehtat cena, 

-w.llrHtnt 
mig a•t blet en ela 

1 ' o por tu ne. 
lea quantitats 

per 

de 
rec•rrec 

no ex1ate1x cost per 
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ler.- PrendrE not.3. en ·•1sr.~ cie l'acord adoptat pel 
P I e de I a D 1 p u t.:. •- 1 ,-, "' I pa s'> a t d 1 a .::O de gener que 1 a 
recaptac¡o en Uolunt6r1a dels deutes que e~ recapten per 
rebut. a1x1 com el de le;o l1qu1dac¡on.s d'11191es d~recte 

per a les COtHRlBUCIOtlc; fERPITORlALS RUSTICA I PECUARIA I 
URBANA, corresponents a aquest mun1c1p1, sera efectuada 
pel Servei de Recaptació de la D1putac1ó. 

2on.- El cost d'aquest sen•e1 5er.'l, sobre les 
quant1tat5 recaptades en ''oluntar1a, del ... ,<;per cent, 1

1 

en executiva, de la me1tat del recarrec. 

<;~.- ACORD SOBRE LES ELECCCIONS A DIPUTATS AL 
PARLAMENT EUROPEU.-

Moció que presenta 
Ple, per tal que s1gu1 
adoptat l'acord que s'hi 

ANTECEDENTS.

1 'Alcalde a la cons1derac1ò 
exam1nada, en el seu 
proposa. 

del 
cas, 

El Govern de 1 'Estat ha presentat el pro¡ecte de 
Lle1 que regula le5 elecc1ons a D1putat5 al Parlament 
Europeu. Aquest pro¡ecte consagra el pr1nc1p1 de cir
cumscripCIÓ electoral ún1ca per a tot l'Estat. 

La Const1tuc1ó de 1978 conf1gura Espan~a com 
1 'Estat de les Autonom1es, 1 recone1• la plural1tat de 
nac1ons amb personalitat pròp1a que formen el con¡unt de 
I 'Estat. Catalunya és una naciò amb Identitat 
cultural 1 polft1ca. Catalunya es un pafs amb 

de voceció ewr~ee, que he• exef'•U t 'OC~~~~~"'"'~~.~;~~ 
de Gu1fr6 el P1l6e 1 al aegle X. 

le.-nt Europeu, en aeaa16 
~na ~eeo~n•ci6 ele Eetete 
•• cona1der6a la reg16 

-wtn"Qpea 
tat aax6~ •I Ple ee propoaeJ 

1'\fll·-•• e1 Pre&ident del Góvertt, 
, .. c~rta I ela PortaYeua de cede un dels 
-.nter••~ en ela aegOenta termea: 

"[Kcelent(almo Seftor: 
"Ante le p~6K1me d1acuet6n en lea Cortes 

dWl Pr#,Yecto de Ley aobrê elecca6n de 
,.rl4~ên~o turopeo, y enteredoa de le 
E~pefta- como carcunacrapca6n electoral unace, h• d• 
~~.aJederoe l• preocupeca6n de la Corporec1ón ~· preetdq 
expr-..da en aeea6n pleneraa. 

"Dache ~~Mtdide contredace el esp(r1tu que ename e 
qui~nea eatan ForJando d(e e dfa la Europa del maftene, 
que ee la Europa de los puebloa 1 eapfratu que ae conc~ete 
en lae recomendec1onee del propao Parlamento Europeo en 
el aentado de que lea carcunacrlpcaonee electo~ete~ 
co1nciden con regaones netureles. 

"La tradacaonel vocaca6n europea de Catalunya •• ve 
fruatrade por eeta med1da, que desnaturelaze y ele¡e e 
toa oiudedenoa de sue daputedos, y por lo tanto de Iee 
l ~itucionee europeae. 

CS. por ello que hemos de solacater que el pro~ecto 



oei3 recnn tdcradr •e t _.b}é'ZC.,¡Jn .1.a C..'r UOSt: r1p ¡._nn~" 

reg¡ora1E1, çonstJtu,e~d sr. .:;tc~luny.:l y lo- der.-':1~ 
q¡o•,er; h1ntor !Ca=> "n lrC·~n·;c,r •pe 10, pro¡ 18 para 
elecc¡ón dE1 d1putados al F'~Jrl<Hnert<.~ Euro~E'!P." 

re 
la 

El s~. Albà pren la paraula per fer cnn tar que I~ 
Const¡t.c¡ó Espanyola no co~tem~.~ lrs ctrc mncr1rc.to•~ 

e:ectc•'3ls reg.on11S 1 que tots e,s part1ts, a~b r·~e~c1o 
de C.1 J. 1 el P,"',B. hcn refrer-dat e' pro¡ec-te de llet. 
Ec.:¡ fa especial e!'rnent a q. e !1:1 lle1 E'!s .a n'l\et~a .:¡u'!l 
rege1K e ~lemcn~a. L~ 'le1 permet que e~:~dJ p~:~rt1t es 
presert1 per cado c¡rcu~s r pr1è. E, 'r. H~bn obcga per 
una defen5a global de Ca•alunya d.n~ I esta• ~··ar~ '• 
atx ·o f'Jn'3menta f""' el ~et que> er o as tons prt>d n tnr:n 
!e•, tdf"Olvgle, per 'IObr·e d., ¡e>; '¡rcu'Tis:::rtp'"t~n"• +e-

rrttortals. ~lKI els dos dtp<.~tate qur: repre enten el 
g r u 1:i par I a me n tar 1 de C. 1 U. ho ça n J e _ dE' • ;:¡r e e o 1 1 

t1q e• dtferercta1e~ com h- rar la Deoocrncta Crts•t~nn 
e I ~rup l tber"ll .•• es dc es r-e te'ldèn~ 1>1 ~on<>e r • '!d·cH 9 1 

c.aracterltzadt:''5 per la def n"a de l't.uro a d" lf"s 

nr> 

ee-
QIO'lS. 

E. ~r. Pu_1d~m.nt espec1ftc~ qut 1:'1 
pel Goverr ua e'l detrl~e,.-t del numcr dt:' 
catalan. 1 de les rocstb•lttats je d fen 
resso· dtrec•es dc ('3t lunya. 

t_, '•r. f lb-!1. !n 1!'te1x f"'" ~I fet ·~ut' 

l"'t ma a~o,Jt'lt 

rfl...,re!SF '""tan+ > 

a. el.· 1 te· 

<:>n les vo•a 

c.1o .s sempr" predom1r-aran el<" e&quC'tr.P.'> l(f'C:.l•"g¡c• per 

sobr~ dels a~b¡t terrttortal~. 
~1 Sr. A:calde ru•tua.ttza er que 

conc•e•a er ~1 reconeixement o ro d'urd 
In lCfl. 

Forada la mcctó a .>atac 16 
s u; ta .. : 

'}'obté e I . "'9U<'n • 

Jots Af'IRtlAT;J"-: l (-,rs. Pu1q, ,r bulosa, R"-
rn•re~, 8l'!!n.:::h, Co1'1as, furo,..,, 1 Putgr.'el'1un•). 

-- t,.lot'l NE-GATIJS: 4 (J~r,_ f-tiba, P"lrès, Fat.-.,l'o
Carra~"'z':l). 

óe.- LI C..J WHO: I O F'RES< JPOS ros U86. -

~.1.- Atès 1 ar•t~lr 4~6,3 dE'll Re1al D eret Le-
g¡slat¡u l~l'1986, de lC d'a•,,¡!, en reia~¡; a I 'lrt¡ le 
19~ del R.glamel"'t d'ht<>cndes L~c.al"'. 

Lleg1t l' ¡nformr del Secretar! qu~ ~1u: 
'El res•~ltat de la ltq.tdacló d!'!l pre'!>S<.~pont queda 

C'C..nc ret a• er: 
12 8 .. 1.1.- E.n ètnc1a 

1.2.- Ouan+¡+a • nv c. bradf'5 "li 31-
12-8~ (res~ltes 

1 .. 3. Ing•es'>o~ f I CJ'J" ) t en ( pr el> ~P ~s t de 1••8ò 

lUe ~er tl'ld'q'-'r 1.- l er s 1 ,n ... , , re ~"¡_,ora e •' s tn-orp~ r n a! 
.987. 

l. .... - To•al tnt>ten 1 e> r~ , I t f'l d 1ng e;;sos 
l"Cr,...pora""'tcn~ 

2. l.. 0F:Spt"'f'l_ ort e te 1 • ~u td>~d• s) perdonts de 

pag<rnent <!l ~1 • 2 s~ . 
L. •• • n 1e1r 1 e; n. r e n. ora "' p. ,upa ,t dE' 
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1987. 
2 Tot~! re ultet& de despe&es 1 Incorporacions. 
Superev1 t l 

Dèf¡c¡tJ 1 Total - 2 Tot~! 

Essent superàvit Si le d1ferènc1a e~ pos1t1va 
dèficit en el cas contrari. 

Si en el pressupost es liqUidés amb dèf1cit haurà 
de modif1car-se el pressupost prev1st per al 1987, re
duint despeses o, eventualment Incrementant Ingressos." 

El Ple de I 'A¡untament, a proposta de la Com1ssió 
Municipal d'Hisenda, acorda per unan1m1tet, aprovar la 
liqu1dac1ó de despeses i 1ngressos corresponents a 
I 'exercici de 1986 segons I 'extracte que tot segu1t 
s'espec1f1ca: 

Ex1stenc1a 
10.?J'3.980 pts. 

Ca1xa a 31-12-1986 ..........•. 

Pendent per 
1l.J97.'3'38 pts. 

cobrar a la mateixa 

SUMA ...................... 21.93J.'538 pts. 
Pendent per pegar e 31-12-1986 .. 6.437.441 pts. 

DIFERENCIA ................ 15.496.097 pts. 

data ..... 

7é.- APROUACIO PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT PER AL 
1987.-

7.1.-

9.1.~ Donat qu• lea retr1buc•ona dels f~ne1oW.rtt 
dè l•Aj-¡naatract6 Local conforme al que ea d•spose 1ft 
i1art 9J de la Lle1 7/199~, de 2 d'abril) ~an de ten~~ 
~~i~- estructura que en l'Administració Civil de 
l~Estat i lea quanties de lea diverses retribuaiona 
blsiquea seran lea mate1xea que s'estableixi per talJ 
Tbncaonar1a per la Lle1 de Pressupostos Generala de 
l'Estat per a cada exerc1c1 econòmic. 

At'• que respecte e lea retrtbuc1ons complemen-
1irlea correspon a cada Corporact6 la seva qualtf1cact6 1 

f1xactó de lea quanttes dins els lfmtts màxtma 1 mfntms 
que es ftxen per l'Admtnlatract6 de l'Estat. 

At•a que les Corporactons Locals en vtrtud de la 
Disposició Trenat tòria prtmera, numero 1, de 1 'esmentat 
Reial Decret 861/1986 ttndran que 1mplanter el nou 
~·t•m• retr1but1u, no podent els functonarla ser re
~Uh•~•t• per conceptes 1 quanttes dtferenta a les ee-



b 1 !Et r t e" e,- n .., ma t E 1 ;. , d (" '- Or t """ ... 'TI 1 t a t 
¡ r d 

e 1 e nc1 1 de L r: ' b r 1 1 • 
t.., ce ,a JC, Ple pet un n1nT1t0t 1 a pro~o 

!rtorrr.~tJJ8 c.'Ht enja a-ord·: 
rr+rtbuttu en•abtert 
d' ,br 1, amb efecte~ 

1. ;m~lan!ar el nou tstema 
p ~ Retc.Jl [·eret 861 1 8"-, de ~~ 

I de q.-.rer dc l"'E'~. 
I[. Ftx3r 1'1> d 1 ~ f .. n 

,::.narl"1 d·aq ... ·C~ .... t:.. l ... orpcroo!!lcto, :~e Ci n o:"'m•+CJ+ ;')n ... 'art . 
E deo 1~ Llet rje Pre~,·u¡:oo·t:::F> Gener 1:. dP I'Cs!dl 
198, 1 lc Rf sn 1~ (JO dl" 3'J dP. d""Cfl'lJ'f' de 19-6. 

p r a I 
de l.o 

C,ecre• rt<l d'E:sta• 11 Ht<erd=. 
III.- Apro •ar el e 1"'9 <~e .lo·:; 'e trcbal 

d' aqueosta C':!rporuc. 10 amb ex¡J~es • 1 dc I n t've I de e om-
plemcnt de; dest 1 la q.<Jntta de omp.P.n~nt E:s,,ec ftc, c>n 
apl 1•arto de la d. ,po .. dc ,o •.ansttorl• :H>q'ln del Re1al 
Lccret 861/l9bo . 

<;equt•'a'<f'rt el 3·. f-tlc 1-te pr·e;n l<l pdra~la 
corstatar qJe anb •ndep~nderc.la d .e~ retr1buc1on_ 
FunC!1orar1at de l'f-tJU'temcnt, 1 s1 no~~ a o~ eC!CIÒ 
part de, Plr. s ha ns+arl• ~t .Jne. noves rt'!tr -u~lon 
¡ 'exe•_¡ri 198' a pf'rcebre ¡:-el •,,, >au¡rr Passo!-; 

P"r 
del 
per 

metilar qJJn :t1Uid en -u'"'ceptc de ,alart •s f¡x-:~ 

d1n'!l 
Arr. 

e >"I 

'''H:.'-'a 18<,. lJJC, pes ;e te •te>r , 1B.;. E. I Pl.- ex~ re , iv 
e O"• f ,. m 1 ... a t • 

. 1. t-1 S1. il.alde: den nc1" f'xpol• qLe s~trel>< 

el mL.nlctpt degut a 1 at:Ju l'-~ ~:xtr<lcc'ó de: pedre-s la 
neces•,¡tat d'a.-Jo¡:.t.s• noe•,ure" d .-spe ¡;;l 'lojilànc,a, don.;s 
tota ex.traCClÒ < 1nera l-¡a de C"OMptao" a··¡b : O~ortu ,_¡erm¡ s 
mun¡c·1pal. 

E'l Sr. Albà ¡nterve en r l rnttt 
al ¡:.•oblPmr en 'energ1~a a~•uac1o 

exercCII' el go•ern ''Unlclpal, a'Ob 
poso;¡t;,,.,~ acc.rj.,, 

dr e Uf! ,. ~ 

p • Fo'lrt 
¡rdepe •dr n 

,; tuc 10 
dr q1..1 

de 

~~ ,r. C mas prec1~a que el ma•e1 f'IXrOll ')Utrld 

roar.e~.s op ,adn. 
cd 

':<.1p de .: e•Js, f l' qu1;1 s' 1n•erv1nguc dc 

9.2.· E'l >r. H1b11 dP.m!lne :.s paraule pr er 1n 
forn lt ce lns q<'l~•1ons que es•a p~r·tant e: ::>•. Joa..., .. m 
E'•rn1'1 en VIstes a l'.:Jbtenc.o d't..n!l lllcè c1a m!ln,rtpal 

l' ..>r. ·~l=alde .ortf' tu q"" Taller k::f'r•l ~.A. ha 
rnl.,¡·¡tat :ltc€nc¡,l d obre--. P"r a l' dPqwactò de 
J'EdltiC'I'lCI·J que p'l5'1E'P.IXe~ a Ja car<e>tera de T.).,~'! 
d,.•,' .nv+ a ma:¡-"ltzem de- fet rall 1, , q e je-ojut B q a-
l• f I e -"lC 1 ó de 1 so 1 O'" '15 tu ub lC J t , a I{' pr o.-; 1'•11 t 1 t a • a 
car, (;<ere s raro d man<.~t el::~ re~p et tu. ¡•-tor-•"~ 11 ,.s 
l..OITol' •10 Provinc 1 1 d lJ t<n• n' ~ •• er e. de ~arre•Clr~-

an• P~ter~ .-; la ,..or-c: .!',1 o "j€'1'""E"'C"t16 ,..to .•oportcns 
:I H~nc1a. 

E:... )•. tl b re ord 
comptarlt mb ~! ~~ .. vo~ 

pr~ po•er s·Jv.-ntur el 
q,tz~"m d"' Ferrul , G~l 

e• r ._ '-' J( r 

UE ur 
en e_ n t r . ' e:
(");t 1 Jt"ff'lltFt~ 

n • • 

nCI 

pral.! 
traro] '!d,'e 
A •,... t I L 5 d U >"I 

I' 
l 1 f 1 

ma-

q e trf.lct.sr, 



q•J3r. :--L•n lA .. 1nt 1 tr·· -_, h.~.re~ 1 q'J.Jr nt.., ( 1nc mln,.Jt"S, el 
Sr. ~·re_Jdent e•xec . ., le ,I'J:'•'Iló 1 Bmb ell.!~ lo pre~.-.mt -'!Ctò 
que e_ Slgnedd pe], ·l~ l~t,.,nt'l, amtj tn¡, el c,ecret<Hl_. que 
ho certlfl(O. 

¿:;;:_"· ) 
~ 

El ScJcre::ari 

Els Re']idors 

l~ ACTA N' 4/87 
D'ABRIL DE 1987.-

DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 1 

A le vtle de Llegoatere, eaaent lea vint-1-duea 
hores i vutt mtnuta del die úd'ebrtl de mtl nou-cents 
vuitanta-set, e la Sale de Seaatona de la Ceea de la 
Vtle, ea reunetx I 'AJuntament Ple per celebrar aeea16 
ordtn~rte aote la Preatdèncte de l'Alcalde, Sr. Josep 
Puig Rod6 1 amb J'esatatèncte deia Regtdora Sra. Angel 
Grebu oae Corcoy, Josep Rem(rez Ceno, Josep Turon Boe
delle, Joequtm Comes Terréa, Joan Coll Bueno, Josep 
Blencñ Uell-lloaere, Joan Putgdemunt Coll, Joen Cerrenze 
Peregrtne, Joan Febrellea Lloverea, Salvedor Peréa Vil~ 1 
Josep Albà Metemele. He excuaet le aeve eaatatènc1e el 
Sr. Joen Gruert Comes. Actue com e Secreter¡ el Sr. 
Xevter Besaola Ammetller. 

El Sr. Alcelde declere oberta le aeaai6 1 s'entre 
en l'eatudt deia temes 1ncloaoa en I 'ordre del die. 

ler.- LECTURA 1 APROUACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Ea l'acte de Je ~eaa16 enter1or que, 
ea eprovede per unen1m1tet. 



..., 1 :, 1 rc.n.~, ~.F. _.-r, .~-r, ·- 1 q•JP F-~ .-on.ur,¡r,:j •lU~ en 
• 1 r t u (l d ~ 1 [) e r E- r f"· ' 9 _-=.; , d P. 1 '- d F· q..,. n f: r , ~ ' 1 r. e 1 o u 

,.,,-¡ufll'\t"'i (or~·ora<!O al P\.e d'l1bre,, ·:;.-r,·~L •1e Cat.colunya. 
ar:,. i9f:7-Add ¡,:: JC•"a I per '"' pr e~. ~up•:• o, I tot.;l de 3 .0'?3. úOç· 
pt:e=·· ,:.ub•;~errC1•:1n·llt en l. 1-.-f .. 1:·1J5 ~tes. 

IJ' E'~ 0N(1111 1-l HISENDA, 
R.E. n• 40:;·. etr e~ q1_¡e 8-' r11ér•CJ.Orra que COilt a c·ons.eqt,enc¡a 
de la ,enter•Cld del Tr1t•unal f..•;n';tl•u·~lonal de 1""' de 
febre< dE< 193'"' ~c·bre la ¡r,c.:.n~-tltuc•e;nalltat de l'art. 
13.1 de la LI e 1 .;: .. a·' e~- cor,c;¡dera ¡noprocl"dent tota 
act•raclò admlnistratlo..•a en la que s'apl1r:l'.lln t1pw& lm-
pos1t¡ws d1lerents del 2U % per a la ~nntrlbuclo Te-
rr!tOrl"''l Urbar,a 1 del lO "• per 9 la ,-ontrlbuclo RustlC"'' 
1 Pecuàr 1a. 

3er.- SOL.LICITUD 3LIBVEtlCIO DESTINADA 
CHSAL 0'1-'tVIS.-

3.l.- [•onarje~. les r.ece~~1tat de pr·orroüCJÒ 1 

ten1ruent dE prqgramA5 1 act¡u¡tats a ,je=.envolupar 
Casal d'A•IS de Llago~tera. 

HL 

-SOS

pel 

Ates e>l Decret :'8, 148:>, dP ~9 de ge-ner, que 
la convocatòria de subve>nc¡on& de manteniment de 
soc Ja ls. 

regula 

El Ple a··orda, p€·r •Jnan•m•tat. 'lol.lJcltar a 
I' ln::.t >tut C.o.tala d'ris~.¡e.tenc 1a 1 Serve1s SoCI"'! ls una 
subvencio de 42'>.000,- pte~. de~t1nada a: 

Homeroatge a lc, 'a. edat. 200.000,-
V•sJta cultural. 100.000,-
Festa popular,,,........ 3~.000,-

ptes. 
ptes. 
pte5 . 

.. rt.- CONSTITUIIO C•E l.'t4SSOCIACIO DF ,_-OtHR I BUE"NTS 
[•E LA U~IITAT ú'ACTIJHCIO "RASET' .-

... 1.- U15t e~pe-d1ent per a la constJtucJo de 
I'H'>">OCI'lCio F-idmJnistr"''tJv.-, de Cor,trlbuer•ts per a 'e-
•ecuclo de les obres d'wrban1tzacto de la Un1tat d'Ac-
tuac•o PHSET, compl1ruent~t •lló que s'e~table1x en 
l'art1cle ·¿¡ c:!el J;e-~11,•n.-nt 1'H1~-erdes Local!',, el Sc. 
Hlcalde pro¡:.o,;;, ~el Fie -~''"rda l'adopc1o del ..,eguent 
acord: 

1.-r.- I-'tpro"lr d.-,f tnlt l' .ment la ·:on5t 1 tuc 10 oe 
.. 't-ts·'-~f::;c la: lO f1um1n1~Jtr~tl'-h:~ •Jt.- I .. Or•tr tblJE'f•t':• per è!l J 'e-

:--: e ·~ u,- t o de l e : ,-_ b r e ,j · • • :-, ò ,., 1 t = .~¡ e 1 J , ~ 1 e om e I :. E ='-

t a t u t '= t n q IJ f" ha J E' r e·~ 1 r r: ' A '.-·ne r, t e d -~ =,:::. ~ ·, t 1 a'· ¡,-, . 

. an.- H~-,.;b""'n1'jr-

' H~, c. e 1. a(. 1..:.. • :l e-.:. , 1':"1 J. I ; t 

, -:J J,_~n , c..: F· [; . .., 1 f'=IC]-"' t .;1 ~ 

f 1u e 1 e Hg .. I o' <", t1. r t 

f¡ 'r út· ,., 

e f l'lf.:IEll '1cs.,J • , J. r, 

dFO 
e r,m 

,,u- ti .fH•'t lr.a 
13 r.c:,. • .:-)~nta. e: 

-'-'I, !lura. 
~dI I 1 t r ,H 

I ¡, .. or-t, b•·' a 

.•t t"•et f ~ l 
me;•1b1 t:f-!-. 

'l .,_ 



~ ,- Hnoel h: r n n Je- krn ln.'E 

f· '· (,¡r 1nè~ r. r. lc -;r-p '" UC"l t I L lna,:,. 
< , ,lo ,er 111 r 11<" Uf' I. 

f-t ( :i,... r 1 'e-t · ~r . E n 1 l1 F t "J E d "'t _h •• 
"'r Fr PJr,c e; .• c. ( J "tE u n 

¡; .., r '-1 r. 1 r , ,lE. L I h) j( I H: ¡, l[ 1: ¡I ' ,, I • )f-t 

TRIBL -=-t.r<-.-

[. ~pI r ll I . 
['r n m, n e e , d m e I , f, nl11 , t 

HrtH <1 le• H 'cmp,r n~d 'e' 'ort1clf 
Pe!al [ecre-t ".2S '1 A_. de '( •'e <ie-<'embrE', t5 

tuc I)( I I •• : ,cj. "[.. H( ![ ~ )f. :t~. s ,"RAT I !t'"¡ [)f:. cor--. Hd E: JE- •H , 
E', J8R~'-cc r·u~BAN'T.'HC Ic CF LH JHirAr CJ HCTLHrir 

-:E•' r.un1C1p1 -:!e I Agcstflra. 

~lN-

? '"!t I 
ronsti

PI-.Fo> ll 

~~.SE""T" 

Hr t lC I e 2Ln. 
ta~lf'"l>< en l'nd1f1< 
""'•te-l, n.m. 1 

tor. 1 e 1 I 1 dc e 10 'e.~ 

de I 'f·iJ ur t ,osmen t pla~a ciel 

Hrtlcde 'iAr.- Le ralltat .o;,:,enclalr; '' Hs-
o HIC"·Ó Hdmli''L,tratl'.l '>era., ,,.-. seg er·ts: 

a I . - f xa m n'I r e I • p r_ • e c. t e s , t. or ~ ra et e--; 1 tr ~ n-
'>ê!!CIOil!Squeeos refE:>'"l¡><E' a e><e::u,¡~ de les ot;,. 
.n·tal.l<l"l-n< ner,e¡·., frnt l'Ç,¡ur)tomcnt leo; ;ugge 
rE' r e , e s q ·e e t 1 rn 1 n e p ¡ r • ur "'• per a I A m 1 1 Ior a mü J r r 
P.<¡ça~1o P.n la .eal1t~'ICió de ¡.,., otres ;er'P.'" 

b) ln pe-cclurcJr ,n,..e- 1 a, f..-.5. 

d).- 1-lcon<f'qLilr dP .:qun 1meJnt, ·¡ he 
pcrt1non•, l 1 e<e u 1 "lre-•a 1 c. n.;.l t.., ~e. lr 
JP.r.lel .... , tentn .. '=n c...,rr.ptP. els !1Seguent5, rE'QUISltJ· 

1.-
~ub)f'C(" r'¡ a 

,..¡ ~b' ~r.~t per 

L 1 rxrcLC.Iò eur~ 

1 EL er n:- 1 1 r ns 

I 1 A: m 1 n 1 ) t r '"· > o 

dfl portar- ,.. 
1 terrn1n1!'1 

t11m 1c • pn 1. 

<J 

f' I 

estimen 
bre 

p 

4- ~~unsta eKe u=1A, e~ tot . a~ e> ¡;arol.l re.. ta !a 
dtre~~ló de1a té n1~s ~,.. IJ1~t per n+amrtnt. 

~. -- Q¡ e e..,. 
O r•bt...t¡n t'•FO 
rnlnl.-tr-:ttlVt1~~'~ 

1 nc- ~ur 

crntrtb e t 

cir, H nt~ncnt, pPr ~c=e¡:.tar 

fa ... 1..-- lcr) ~-c'lscc ... a. 1.:n~ Hd
en or dr" ê I c>x"cw~ 1ó d .. 

!')er e'-:.. 

( HP I f Jl ; I • -
Flr b t dI e t ljc)( o 1 d r "C • o -

H,. + • e i e 4 r t - L ' 'lmt' 1 t d t .. {)( o h:.-r,.._c1acJó 
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Ad•1naatrat1va ea redue1 a lea obres d la Unatat 
d ActuaciÓ RASET 1 la ae a durada fans que a'e~ecut1n lea 
obres, ea l1quad1n def1n1t1vament 1 s'e t1nge1x1n lea 
obllgacaona Inherents a les mate1~ea. 

CAPITOL li I.
Dels aeaoc1ata.-

ArtJcle 56.- Formaran part de 
vegede co~t1tuida aquesta, tota els 
co~cepte de la 1mpoa1c1ó. 

la 

~~ele 86.- l'Ae~ciac16 
-~nta contribuents: 

AVEIOA. DEL G IRONES 

------·--~-------~ A)unt'ament. 
Em1li R•••~ Sretcha. 
Mbntaer,at Ceeellas Caeellea • 

.. t'tê'rH Ple ~1rgu. 
- Juli Soler Vscens. 
- Josep Mar M1qual. 
- Emala Soler V1cens. 
-Josep Ma. Auladell Corbera 
- José Alberto Sanchez ~adalgo. 

Josep Aguetf Canals. 
- Jord1 Bagudanch Serra. 

Josep Martf V1ad1u. 
Frenc1sco Oaor1o Zafra. 

- Joan Collell Esteba. 
-Pere Collall U1la. 
-Joan Coll Bueno. 
- Pascual Cabellera Mu~oz. 
- Juan Malag6n Mu~oz. 
- Mattas Rodrtguez Rodrtguez. 

Jaume Castelló Mayme. 

e MUSIC AGUILO 

-Ramon Coll Prat. 
- Mart( Pla Xargu. 
- Angel Cateura Barné&. 

Mateu Coll Saura. 
- Mart• Coll Saura. 
-Josep Mtr Mtquel. 
-Joan Boadella V¡la. 
- Joaqu 1m M1que 1 Va lent 1. 



- .J. Hrt ten 1 O ~!(, 1 1 n.:.., L .. , '- I"Odl t. 

-Gemma C:r:l,, r,n,,ac. 
- S•ob,95t1·9 ~Jarc•:• (,o¡fdl. 
- Anton1o i. Jc·-:;.~ k'e .. , Si:-rrano. 

- Ange. Ceteura Barneó. 
- Luctctno Sola Fulla. 
- F r .;, ne 1 s e o E 3 e •:• be d •1 F r a n q '-'e t • 
- .]o"e¡.• <.ltroo les ~i¡, .. 
- Franctaco Me~tree Fulla. 
- Rtte Sabarr 11<!lteu. 
- Alfon•o Torre1on ¿5p1no~a. 
-Rafael Ru1z Cano. 
- Jo5ep Expó'- 1 to tla~. ferrer. 
- Ramon Expò~tto Masferrer. 
- Joa1o M. Pul¡co Padilla. 
- Franctsc:o Cacere; lbahez. 
- Ramon Caceres tbahez. 
-Manuel Moreno Ben1tez. 
-Joan Llu1s Fontcuberta Solà. 
- ~1anue 1 Pu lt do nunaz. 
- Hntonto Pultdo Munoz. 
- M1gue I t1a lagon Cañadas. 
- Jose López Garc1a. 
- Dthabsa Admlnt~tr6clon, S.A. 

e/ MAS SEC 

- Angel Hernàndez Hernandez. 
- Rafael Ruiz Cano. 

e/ RAFAEL t1HS 

-Joan Llu1s Fontcuberta Sola. 
-Joan Coll Bueno. 
-Ma. Rosa Catalan Perd1guer. 
- Jo~e Pere~ Ortega. 
- Fr.,nc¡sco Sanchez li1lche. 
- Jose t1art¡ thquel. 
- Dthabsa Hdm¡n¡stracton S.A. 

AUGDA. DEL CARRIL 

- Frenc¡sco Cortes Ruana. 
- Anton1o Pey Serr~no. 
- Angel Cateura Sarnes. 
- Dlhab5a Hdrn¡n¡strac ton S.f-1. 

Isidre, P1rto:: Nar-3nJo. 
- Emtlt R~set Bretcho. 

CAPITDL t•J 
Del go'-,err •. je 1 H~ . .: .. e .. a 1o. 

Hr t 1 e 1 e Q""'" • - e: 1 :::-, ·:1 ' 'da, .. , :-. d.-? ~u' Jt:_- r ,., 
Admlnl.::=t:ratl"'a de Co,·~trltu-=-flt"' ·~er.3n: 

a) .'A;o.,.mtle.., GE'nr"! 
b • '-"' Jut.t ~ de [•;: eg.~ts. 

350052 



Article lOt?.- L'Assemblea Gemer·el 
de 'AssOCIBCIO 1 esta const1tu•da per 
me mb re:; de I a ma t e 1 "a . 

e·o I' órg<!ln suprem 
i<> totalitat dels 

Article llè.-

1.-- Cada contr 1buent t1ndrà un vot en 1 'As!>emblea 
per cada quota que se l1 ass1gn1. 

2.-- Els acord5 s'adoptaran per ma¡or¡a s1mple, 
excepte el que s'adopti per acon5egu~r de l'A¡untament 
1 'execuciÓ d1recta 1 completa de les obres 1 serve15, que 
exigira me¡or1a absoluta legal de vots que a la vegada 
representa el5 dos ter9os de la propietat afectada. 

Article l2é.-

1.-- Per prendre part en l'Assemblea General es 
requer1rà ser contribuent pel concepte de la ImpoSICIÓ 
trobar-se en ple u5 dels drets CIVIls. 

2.-- Per 5er Delegat es requer1ra !!>er ver, major de 
23 anys i 5aber lleg1r escr1ure. 

Art1cle 13è.
executlu de l'Ent1tat 
Delegat5: 

La Junta 
1 esta 

de Delegats é5 
constituïda pels 

I 'organ 
5eguents 

- Pre51dent. 
V1ce-Pre5ident. 
Secretari. 
Tresorer. 
Tres Vocal5. 

Art1cle l4e.- Els 
I 'As5ernblea General 1 el 
la propia A55emblea, en 
contribuents 1 quotes. 

Delegat5 aeran nomenats 
seu mandat ~odrà ser revocat 
acord adoptat per major1a 

per 
per 

de 

Art¡cle l?e.
cretari 1 Tresorer 
entre ells. 

El President, U¡ce-Pre5ident. Se
seran de~•gnats pels propis Delegats, 

Article ltoé.- L'H~·;o:••n•blea General quedara vall
dement const 1tu rd"' en pr Jrr.era cc.nvocatur 1a, quan h1 hagi 
els contr1buer•ts que almer•'J·· rel-'resent1n el <;O '• de la 
propietat afectada. En segon"' convocator1a , 'As5emblea 
General sera vàl1da ou.~lo;"''Ol que 51gu1 el nombre 
d ' a s , o e 1 a t 5 5 e rr.p re q u Ió e s t o g u 1 n pr e<> en 1 3 e I Pr e s 1 dent 1 

·;ecretar 1 1 un as.3oc t~t. :.I rne,, 

l~'e. ·· de 
G.=-ner-~1 ee realtt.· . .Jr1rt ..:iOil• Jn.:; .~r~ lllP·:iLlO no 1nfer1or a 
tre6 d1es n.;,tur.,le en F li•·~ ],.,urc d'.~d.runt<Jr-se I 'ordre 
dt·l d¡a prE"'Jj:.,l. H'~ue<%.t.lll r:or···eor1tort. hau•~ de t1 ar 1.::::~ 
data de 1.:.: ~a. LC,,, .. ,,L.tltt,r •a q•J'-"' 110 pOLlr ·'i -:.,., .t:tban_ de 
m1 t Jo!~ hot-~""l t ran=.,•:.or re-oa1d J lCJ -iAtE•rrn•nall~~ P' r l·"l pr 1 
1nt::1 a. 



l. H . mb I E' 1 , e· (I r J , r .. r r u,.. 1 r a F: n f'! ) to 
dtn'"'tdcrme 
I , or,." 

m1 n m, iut:"' vt:~(~...J,_...~ d,• nt 'flo.'e u ¡r de 
• ¡....1 r ["\ • ") ( '-'1 r l 

2. E-<~ f '~ t r 

' ~n a J ntd d 

r .. d e 
n .lf t 

l r I "q 

)P.U F'r en tL~en t. 
Al· *'r ~ordtn~r.e,.. 

·'. r !Smt- tJ ¡::::o -:;r r "1 e "t '!r xt,..,e
~enuc!n +s lrdtn"l"l8 e!~ e 

rttqul~~t 

ntr .bu· n+<; d' ,,..e lt 

a J 

•rw'"'lbr e~ dr> 
b) : n 

l 'J.i~oro l~L .o. 
I· ·O d( 'ordr 

~ut:' .._ r 

de-l d "'· 

" b 

1rc 

Hn t 1,.. 1 r a·..,; 1 ':"' r11 1 r. ~ l e e 1 n r·¡F) naturals. 

Art1cle l'~•. 'f1""emhlea 
Ge·.er a I; 

il • ~o ne 1 ~ r F l .._Jfl: . ~ q te~. 1 

nur'lcta, c-l(ç 1nt -=-l'I m"mtre'l ie ¡., 
accep•ar 1~ SF.Va 
:u r• t , rj n O e I e gat 'I 

e~ t r )C t l d,-. •,e ort ¡: r )OU I dpr,. 
t", Adoptar ~e 'r•·, 'lO rf'! e• u"'lptl'l!l p la• te J<'t!l per la 

JJ~ta oje üclege• ,, o ,.¡,., >o~S"OCI9t5 n eess1o ex+ra-
c.rJtrar te con 'O<lL:lél p('r c'l5. 

rlcon'legut d~ 'H¡uo-tnment .'e><erU'"'I~ directa 
c-ompleta de ;f!'~. ot-r-o, 1 E>r'«''15 • 

.:1 doj .. 1 a r nI ~ t'I t +"' 
se· .. a aprov<'c •o a I At..;ntarnen•. 

Art1cle 2Cè-. 
re~l¡tzara per rn¡tta uct rt.re· 
de;~ membres ~e ,'F<~~embl~>o~ el 
dur tr~ lC"{" obre~. 

F<rt1cle '1 l 1!1 Junt a dn 
e rn n 1m, t... ne e qa ~ ) a! r1E'!~ , es 
ooortu el seu ~·~~~~en• ¡a s1g~¡ 

per rrquer I Trer t dr- ·~O"' f'! o ,eus 
,o..,~ !lfie~~ 1 ·n era ot- 1 qator ta. 

Hrt¡cJ.., ¿,to. Son 
C't rec t 1va: 

I~ per la 

la .. JU...,to de 'lelegats 1"5 

tn Jf' tot, 1 c.a•1a'lcur 
~eu mandat dur~1à el quP 

leleoat,., e" reun¡ra, com 
~ng9de~ qun ho cregu1 
pPr ¡n1=1at.va ~rop1a ~ 

m"'m·_,rer. 

pr op I f'> la Junta 

al e on•1oc er I e "lf:,'IIOns de i H'l•emb!e'li>f'reral. 
b l I n t e r •. r e t -, r e ls E.statu• '!I vet ll••nt pel •.eu 

accrn,p l 1 n ... n • 
H n•a'Tle>r t dni, -!!Card<; ~.d••Pt~ts. e J I l f ':l r rna r 
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fi} ) 1 1 g 1 , -) r t: 1 d f" ~f.: n JO ~ up l,... t' r t d F" ('l , o .. rE'! 5 e 
re"1} ~tz.1r re}e~._, nl)dr- ~ df'lb a 'f-t.---.c::oc Itr to. 

f D•n on• I E In dP.t,.,ct~·" q ·E ot .... 'I a 
r l\} I "AC I 

Hr t 1 e I E ~ .... .. ~. ~e I •< que aioot ,a ·u tu ~e 

r Irq~ t' )ert n o" l1g 't. o, ¡. 
"" r 

tot t: 1 < ú( "3t"1.' el" 
qu>o~ " p d ra· 1 r .. F r "" 1 r nn E l ... ~pndHnt "' r Or'" d e t,. 

d a q 'n [ ' f'!ê'l'lt 

A t , e 1 F , +l"; o ""u ~ 1 ( n ,.., re~ 1 [·"" dC' i t- r r '-) 1 d (:'!"' t : 
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C!APITOL V 
DPete 1 obl1gactona deia aaeoc1eta. 

~~---------------------------------Art1cle 29è.- Ela membrea de l'Aaaociec16 
••g.l:lenta dreta: 



000 015 

a) Veu 1 vot en les seestons de l'Assemblea Ge

"'•"1. 
b) Obtenir 1nformec16 de le Junte de Delegeta. 
e) Ten1r un exemplar dels Estatuts 1 Normes que ea 

tJIIfaot '"· 
~Rebre còp1a de lea actes de l'Assemblea, 
e> Ser candadat a l'elecclG deia càrreca de la 
de De legata. 
~ ~~jg•r~ .. per eacr1t e le Junta de Delegats, 
~t ~~~~• qweixea ~ euggerènc1es • 

• ~ •. ~,. .. :,. ~ ... "''IH' .. - · • tttg.e.r adeque4amen t e I vot • 

de l'Aasoc1actó tenen les 

a d1SS01Uc16 de 
~~·~~~•ntetrat1ve Ae contribuents, realit~e 

obl1gectona derava~•• de Jas 

LA CONTRACTAClO DEL SERVEI DE 

•n•l1tzec16 del cDntracte que ftna -~~ 
¡~•~~~.ct~&l1da d'eaeombrar1es • 

...... ~.1~1t . de 1 Ple de ~ de "'Ovembre de 1.98(l 
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1.·A l' JU l €1 rle· 
d'urban¡t:za· 

C• rnpo¡ ta 

•1e l ' 

- Frd. n t;.,-+ 1le .5(1 
ta b I e a I llu e·- '1 e> I 

TOTHL ~ FHUOR lE 
>' t ~. 

C•..._n t eï11p i ?1·::1€'! .... An 

t1a 1 c-11,, lnF"'f'. 

~ Ht':'o pel ~r¡¡Jbmlntst_r,.,_. 

Hlt dF- I,Jro,~a nc.+: 

F< t s u 11 

tro~ec.te 

,,¿ • 'L¡IJ p '·~. 

d .~ li]U-:t po-
1'>8.822 pt6. 

Total a f!lv,,. de 
Tot a 1 a f a,.'" r d ,. 

'H1untament ........ ?~~.816 pt~. 

;Es~~~ ............. l.~~G.410 ~ts. 

O!FERENC1H FI Ff,'J(ir OE G~ ':>E. SA •• 

El Sr. t-'tibà ,.,t,.,rvé 1 esmenta que cr•m \'a expressar 
en Cc•mlS"3lO lnfc,rmòtl'"F.I j'H1senda, no eo;, pot d1r que 
s'ha•Jl po. tat cap ~.eg·~lrnent Ft'r part del reg1dor res-
ponsable d~ l'are9. HIXI mate1• considera que h1 ha 
factures acce¡:.tade5 P"r Corn1so;¡o de Go,·ern, acor·ds que no 
es fa partrc1p el g•up ~ocJel•ste muniCipal. Conclou 
af1rmant que l'apro~ac10 de la liquidació presentada 
queda concretada ~n un acte de simple conf1anca mancat de 
tutela admlnlstratlVH. 

El Sr. Alcalde conte6ta que la fdctura per la 
Jnstal.lacló del pou n L;, que representa per 51 sola la 
me1tat de !e de5pe~e5 pre3entades, è6 conseq0énc1a del 
pre<;supoe.t apro·•at el seu d1a ¡..•el Ple de l 'H¡urrtament. 
A1x1 mateix posa a dlspos¡~..¡o ,jel Sr. Hlba el ll,_f,,,IN .. fp¡',' 
corresponent de consu•o~ dom.c1l1ar¡s dels tres tr¡m~.a!rJroòrui<..é 
que a"ul e!C llqu¡der, !I etecrte5 de cc•mprovar la ver<tljl:,t.-1~41iiJci•· 

de les dateD pre~entaJeA. 
Posada la proposta a •·otac1ò s'obté el 

resultat: 
- 1 1c•t"' "lflrmat¡.,s: 8 ,srs. Pu1g, Grabulosa, 

m1rez. Coll, Corna'!>, E:1anch, furon, 1 Pu1qdernuntl. 
- l 1c•ts neoati•Jo• 4 CSr,;. Hlba, Par;s, Fabrellall.• 

Carr.:onza). 
F-<mb la qual co!!>a 

?è.- APROU•·C I u DE L H RECT 1 F 1 CHC lO DEL 
NICIPAL D'HABITANTS.-

..., . l.- At e"' I 'art lC 1 e 17.:;, .je 1 a L 1<? 1 oje 
Pég~m Loc.·al en OL1e e:'enc•Jn·~·3na ld formaclc•. 
rect¡f¡c.~c IÒ de> i Parir•.• l:c.nJClpdl d'Hab.tanto, el 
adopta el" f•?g•JE"nl~ acor·,~: 

ler.- Hprovar la rpc t 1 t lCa.;:·¡(_, ,je l 
d'H.:~b1tant5, 

2c·n.- Tram~tr~ la dcc~~n-,Pnta tO ~·ert1nent 

Deleg;;~c¡o Prou¡n 1al d't~t.~d ,t¡ca. 

ee.. ~FRC•llH<-ICJ F-t<Ovi ,¡,J~lHL C•t.·- 1-'LH FHRCI~L o¡¡: LA 
ZmlH I NDU'"'iTR l AL. -
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8.1.- Aprovat ¡nc1alment el Pla Parc1al de la Zona 
Industrial en sess16 del Ple de l'Ajuntament del dia) de 
setembre de 1986. 

Atès que, sotmès a 1nformacio publ1ca durant el 
termini d'un mes en el B.O.P. núm. 12) de data 11 
d'octubre de 1986, i citats personalment els prop1&tar1e 
dels terrenys compresos en el Pla, s'han formulat el
legacions sobre les quals s'ha emès el corresponent 
informe: 

"1>.- Al.legac16 presentada per la CAMARA AGRARIA 
LOCAL de Llagostera, 1 en la seva representació en Delf1 
Ol1ve M1ret, en la quall rebutJa la s1tuecl6 del sector 
per considerar que ela terrenys haur¡en de quedar com 
d'ús agrícola. 

La class¡f¡cacl6 com a Sòl Urbanitzable no l'ea
tablei el P.P.O., e1n6 que ve donada a través de Iee 
Normes Subsldlàr¡ea de PlaneJament aprovades l'any 1984 1 
en les quals ee JU&t1f1cave l'apt1tud 1 neceeaer1etet de 
le claaeif¡cacl6 atorgada en aquest sector mltJen~ent un 
estudi 1 anàlisi de lea característiques dels diferent& 
sòls ex1atente en el muniCipi. 

L'actual Ple Parcial d'Ordenec16 desenvolupe aquell 
planeJament 1 JU&tlflce la seva conveniència en el punt 4 
de la memòr1e escrita. 

2>.- Al.legac16 presentada per MARIA ROGET 
1 altres en la que qQeatlonen la viabilitat del 
d1vereee raone: 

RAURICH 
Ple per 

a) Per mot¡ue econòmics. A aquest respecte po~en 

assenyalar que el pla conté un estudi econòm1c-f¡nancer 
en el qual s'he fet un avan9 de pressupost del que 
representaria l'execució de les obres d'urban¡tzec16 en 
la totalitat de l'àmbit. Aquest avan9 de pressupost 
1ntenta ser el més realista possible i comprèn totee Iee 
partides, inclos mov¡ment de terres (gairebé l'unte 
teraplè que ee realitza és la meitat del vial d'epoio e 
la carretera, ja que l'altre me1tat Ja està e n1vell de 
carretera), i enterrament de la lín1e elèctriCa d'Alta 
Tenei6. 

El tema de la depuradora podr1a quedar 1nclòs 
dintre de l'àmbit del pla evitant a1x1 compres d'altres 
terrenys, i la canel1tzac•6 de la qual ea parla con
sistira únicament en un tractament adequat de les vores 
de la r1era, la qual cosa no té perquè perJUdicar en 
absolut el seu funcionament normal. 

Tots aquests aspectes, no obstant, serà el 
d'urbanització que ela desenvoluparà de forme 
m1t)an9ant el proJecte d'obra que comportarà 
ssupost def1nit1u corresponent. 

proJecte 
efect1va 
el pre-

Quent a costos de repercus1o als quals fa refe
rència l'al. legació, poden establir com a comparec16 
plans que recentment s'estan portant a terme, 1ncloses 
les intervenc1ons del prop1 lnst1tut Catala del Sòl, a la 
provincia de Girona en mun1c1p1s propPrs a Llagostera, de 
caracteristiques molt sim1lars. En ells, la repercus16 
dels costo~ d'urban1tzac16 son d'une~ 1.800,- ptes./m2., 
molt super1ors a les del pla que tractem, Ja que la 
Situació del P.P.O. aquí Llagostera tè unes cond1c1ons 



fa~JorablF's que e':'· trad•Jr3t>:et'• 
tot~lf). En cor15Pquenc.&~, Ja 
esta a5segtJrñda. 

000017 

~n •.Jn~ bdl~d .j~i5 

1ab1l1t~t e·:onom1ca 
costo& 

de I pla 

Jl.- ~1. legac1o presentada per En JnSEP BELLVEH! 
C0t1HS, en la qual ta notar,.¡ p•:l&Stble rJertudtc;t q•Je pot 
caus.5r l'atect~r::to que ::ae 11 orod11e1')( a 1.'3 se·)a tndústrla 
en la façana a carretera on ht ha un transformador en 
la façana oposada nn ht te el moll de de~carreqa . 

. A ft 1 efecte d'Intentar soltJctona~ aquests 
problemes funcionals causats per I 'afectac1o per v1a
bil1tat de les d1tes zones. els redactor& del pla con
Sideren que podr1a am1norar-se la banda de protecc1òD de 
la carretera en aquell tram de torma que no se 11 afectés 
les edtflcacton ex1stents 1 considerant. pera en qual
sevol cas, la necess1tat del pas del v1al d'apo1o a tot 
el llarg de I 'ambtt del P.P.O. atxa ser1a posstble 
sense per)ud¡car gatrebe 1' 1nterès general del Pla quant 
al seu Funcionament. 

Per altra part, l 'afectactcò que es produe1x en la 
façana poster1or podrta tambe soluctonar-se mtt¡ançant un 
desplaçament del v1al IJ cap al nord, en una d1stànc1a 
suf1c1ent per permetre respectar el moll de descàrrega 1 
el pas de camtons per aquell costat. Aquest desplaçament 
ser1a en para!. lel 1 a una d1st6nc1a de 9 metres de 
1 'actualment prev1st. 

S'ad¡unta pl6nol de les modiftcactons proposades. 
Aquest és I' 1nforme que emetem com a redactors del 

present planejament 1 que posem <"! disposició de 1 'A
L~ .I~.r'ln~~~~~~·~ti6~ à06~i el que creg~t méa oportú~~ ~ 

1987." 

lea el.legectona presente~ per 
eltres 1 1 la Cambra Agràrte Local. 

~.-Trametre l'expedient c~mplet e la Coml&&tó 
~~n~•l d'Urberrtame instant-ne l'aprovació deftnttiue 1 
~ •co~d emb l'article 28 del reglament per el deaple
ga~t 1 •plteeetó de la Lle1 3/1984, de 9 de mer9 7 de 
Meaurea d'Adequact6 de l'Ordenament Urbanístic de Ce
Uthanye. 

€1 Sr. Albà Intervé expressa que l'eatudt 
econ6mtc del Pla és excess1vament opt1m1ata, el que el fa 
~)ffctlment vtable. 

El Sr. Alcalde contesta que la repercust6 de costos 
Zona Jndustrtal de Llagostera ée senstblement 

•~·1'~,~~·~1or e la G'altrea zones de la matetxa prov(ncta 



que en v1stes a fac1litar el aeu desenvolupament e'ha 
prev1st de forma expressa 1 'e ecucio m1t1an9ant poltgone 
d1ferentc1ats en dues etapes 1 en funct6 de la demanda de 
eòl 1ndueotr1al. 

El Sr. Albà inc1de1x en que la qüeat16 econòmica ea 
veu agravada en quant a' 1mpoaa ala actuals proplet&ria la 
càrrega d'actuar com a promotore d'una in1c1at1va ~ 
n1c1pel, mentre que molta d'ella no tenen n1 tan egja la 
intenció de vendre. A1xò no vol d1r e& moatr1 d•econ
forme amb 1 'aesentement de noves indústr1ea, sino, tot el 
contrari, éa precisament aquest afany el que porte aYU~ a 
denunciar les futures dificultats i la neceaaàr1e 
tervenció d'un ena públic: Institut Català del Sòl 
mateix AJuntament que promogui 1 actu1 com a 
mttzador, fent-ee càrrec d1recte de la pròp1a 
zació deia terrenya. 

El Sr. Alcalde conteate 
l'anteriOr poatura aense que 
donat opc1ó ala propietari& que 
tntel"eaaata. 

que no ea pot 
amb anterioritat 
poden éaaer ela 

El Sr. Comes 1nterv6 1 cons1dere 
tuelment una demanda de sòl indusrtrial 
tnlciat1va dels particulars. 

El Sr. Alcalde proesegue1x resletant la 1ntarva~ci6 
que he tingut la pròp1a Generalitat en aufragar lea 
deapeaee del planeJament, i la 1mportàncae del Ple 
viatea el desenvolupament econòmic del mun1c1p1. 

El Sr. Alba conclou precisant que el grup mun1C1pal 
que ell repreaenta s'abstindre per ev1ter err1ber e una 
contradicció en el moment en que el mete1x Pla ee tin9u1 
que modificar. 

Posada la proposta a votació s'obté el aeguent 
resultat: 

- Vota af1rmat1ue: 8 (Sre. Pu1g, Grabuloea, Re-
m(rez, Co 11, Turon, Blanch, Coma e, I Pu 1 gdemunt). 

- Vot& negat1ue: cap. 
- S'ebetenen: 4 <Sra. Albà, Paréa, Fabrellaa 

Carranza). 

Per la qual cosa é& aprovada per maJoria. 

96.- APROVACIO TEXT REFOS DEL PLA PARCIAL DE 
"LLAGOSTERA RESIDENCIAL".-

9.1.- Atès I 'acord de la Com1est6 Prov1nc1al 
d'Urbanisme de data 5 de novembre de 1980 1 pel que 
s'aprovava de forma def1nit1va el Pla Parc1al de "Lia
go&tera Residencial" cond1c1onat a una eer1e de modi
ficaclon&. 

Ates I a !!>o I. 1 1 e 1 tu d d ' 1 n f or ma e 1 ó 
Sr. Uicente Gandal Cumplido en nom 1 
"Naturaleza y Aire Puro S.A." sobre 
1 'avanç del ~lane)ament. 

El Ple acorda, per unan1m1tat: 

prev1a trame&a pel 
repre&entacl6 de 

la Vlabllttat de 

1.- Aprovar in1ctalment l'avant-pro¡ecte pre&entat 
per a la redacc1ó del Pla Parc1al de Llagostera Re&l-



den e 1 e I. 

11- fram€'1tre l'o•."nt r • 1 f· e t e .~ 1 .. 'J Lorn 1 =·~· 1 o 
tal 1 com ProvtrlCial d'i.J•Lor•l .nno >·er <J la 

e~. C.•Jn t eln.p l.J en i • ert 1 e l""' .... ·8 dl? 
':· 8' d l • r t,, r rne •:. 1 .-, 

:a lle1 .JeJ òol, 

III.- Obrir uro p<"riole d'ur. "'"'"' d ¡nfc;rmac¡a 
pObltca perqu~ e¡5 Dr~p1€1tart5 af~ctat~ pucu.n pre•entar 
les al.legactoros que col"gutr'l perttnents .. 

1 O"'.- DEl LHRt-~C li] u' ESPH i Nr~TUR·~L (•1- Ut .::mlFt DF U S 
GAUARRES.-

10.1.- La zona de !e<; •,a·•arres rl"'pre!:.f'rota un ec.pa; 
natural de •ntal tm~ort.:lncta uer a l'e•o:;¡i·o.tema delc, 
municipis de le~ ro:•daJ;es deno;.arr•ent poblats. 

Aquest mac•s m"n•anyòos ,.,,,freix una .-·':opeo:¡aJ de-
gradac¡O degut a la poblac¡o 1t1nerant que en dies de 
lleure la uttlttz~ com a zona d'esbarJo. 

C•c•nada la conveontènc1a oje ,:;oder comptar amb una 
normòt1va a~tPnt per ~eg~ardar el ~1stema ecológ1c de 
l'acc¡o cadd ••eo;¡.~d3 me· .cruenta de l'home, el Fie de 
I 'HJuntament aco. da, per ut.anunttat, dir lQlr-se de forma 
coordinada amb els altres munlClpt~ inèlosos d•ns el 
macis de les Gavarr~s, a la GeneralitAt de Catalunya tot 
sol.!Jcltan• la 3e•.>a ir1clus¡o d1ns el Pla d'Espais Na
turals de Catalun;a. 

llè.- APROUACIO Df~INI riUA DE L'ESTUDI DE DETALL 
CARRER SARAGOSS~.-

de Detall del 

seatimar les al.legac1ons presentades pels 
Maagreu i 14 més per les raons expoaades. 
t~ametre un exemplar del proJecte a la Ca

el d'Urbanisme. 
t yn mes des de que le Com1as1ó re~l le 

aenae que equesta notifiqUI a l'AJuntament 



'acord de 51Jbpen~IO, es d1spo~ara ia 
'acord mlt.lancerlt ed1cte en el B.O.P. 

publ1cac¡o de 

12é.- PRECS I PREGUNTES.-

12.1.- El Sr. ~lba prequnta sobre el tr~m1t ~egu1t 

per 'escr1t presentat per ¡ 'Assoc•ac1o de Pare~ d'A
lumnes de l'lnst1tut Nac1oné.l d'Ensenyament de Sant Feliu 
sol. I ic1tant el r-ecolzament mun1c1pal per· unes pet 1C1ons 
adre~ades a la Generalitat. 

El Sr. Alcalde contesta que s'esta a 
les d1rectriu~ del prop¡ Institut amb v1stes 
ne1tzar cr1ter1s en front de la Generalitat. 

I 'e~pera de 
a homoge-

12.2.- El Sr. Gr-abulosa posa a la cons1derac1ó del 
Ple el poss1ble nom a atr1bu1r a la nova av1nguda que 
porta al camp de futbol. 

El Sr. Alcalde 1nsta als Regidors a que presentin 
les seves propostes de nomenclatura en vistes a un proper 
Ple. 

12.3.- El Sr. Alba denunc1a que es mantenen les 
rampes il. legals d'accés a molts garatges 1 que f1ns i 
tot n'hi ha de noves amb el conseg~ent per¡udic1 per al 
bon estat de I' as fa I t de I carr·er·. 

12.4.- El Sr. Alcalde concreta le~ accions portade~ 
a terme de forma con¡unta per la PoliCia Munic1pal de 
Llagostera, la Com1sssar1a de Sant Fel1u d1r1g1de~ al 
control de resident marroquts Indocumentat~. Des d'aquest 
acte tramet el seu expre~ agraiment al~ dos cos~os per la 
forma i efectiv¡tat de les respectives actuacions. 

El Sr. Grabulosa, en relació amb el tema anter1or, 
comenta que aquest t1pus de poblaciÓ flotant te moltes 
vegades assentament a la zona de I 'abocador municipal, 
per la qual cosa es fa indispensable, ¡unt amb altres 
consideracions, un control del mate1x. 

El Sr. Alcalde concreta que estA previst un pla de 
financ1ac1ó per as~olir un aboc~dor controlat comptant 
amb l'a.tut de la Generalitat, 1 amb un pressupost es
timatiu de vint-1-c1nc m1l1ons. 

per no ha"er-h1 rnèe. a5sumpte,; de qLtè tractar, 
quan són les "1nt-1-tres hor'eó trenta-dos mlnut5 1 el 
Sr. President atxec~ la se~s1o amb ella la present acta 
que és stgnade pel:s .:. .. :.sl.e.ter-.ts, an1b m1, el Secretari, que 
ho cert1fico. 

L'ALCALDE EL SECRETARI 
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' ACTA N ,_., 
MAIG DE 1987.-

A la v1le de Llago~tera, es~ent les v1nt-1-dues 
hores 1 catorze m1nuts del d1a s1s de rnatg de mtl nou
cents vu1tanta-set, e la ·3ala de Ses-,¡ons de la Casa de 
la Vtla, es reunetx I 'AJuntament Ple per celebrar sess1o 
ord1nàr1a sota la Pres1denc1a del Sr.Alcelde, ~r. Josep 
Puig Rodó, amb I 'ass1stenc1a dels Regtdors Srs. Angel 
Grebulosa Corcoy, Josep Ramtrez Cano, Jo~ep Turon Boa
della, Joaqu1m Coma:; Tarrés, Joan Coll Bueno, Jos¡,p 
Blanch Uall-llosera, Joan Putgdemunt Coll, Joan Carranza 
Peregr1na, Joan F3brellas Lloveras, Salvador Parès Jtla 1 
Josep Albà Matamala . No ha e•cusat la :;eva asststencta el 
Sr. Joan Gruart '~oma-o. Artua com a Secretar! el Sr. 
Xavter Bassols Ammetller. 

en 
El Sr. Alcalde declara oberta la ~ess1o 

'e"'>tudt dels temes tnclo~.os en l'ordre del 
1 s'entra 

d 1-~. 

ler.- LECTURA l HPROUHCIO Df L'ACTH DE LH SES~IO 
ANTERIOR.-

E-s llegE-l)( 'acta oe !.::, '="'"'~:.1•) 3r11:er1or que_, 
trobada conforme, apro~~.~da per IJnar.lmlt~t. 

2on.- DE3PAT~ OFICIAL.-

2.1.- Escr1t dP la DELEGHC!O TERR!TOP!HL DEL GOUERN 
a Glror·•a, R.E. n· b~4, en el que e~ fa PipSGiai esment 
d~l p~r1ode de m~ndat del~ m~mbrP$ de !'~Juntament en 

350058 



el que s'espectftca que: 
1.- La Llet Organtca 8-85, d~ 19 d~ ¡uny, disposa 

en el seu arltcle 19~.1 que el mandat ders membres dels 
A¡untaments és de quatre anys comptats a part1 de la data 
de 1 e seva e 1 eec 1 o. 

Això modifica la Llei Organ1ca 6/83, on els quatre 
anys de mandat e5 comptavPn des de la constttuctó dP. les 
Corporacions Locals. 

2.- El dte 8 de malQ es compltra, doncs, el mandat 
dels actuals regtdors, el~ quals conttnueran en functons 
només per a l'administració ord1nàr1a f¡ns la presa de 
possesstó dels seus successors i en cap ces es podran 
prendre acords que requere¡x¡n una ma¡or1a qualificada. 

3er.- CONSTJTUCIO D'UNA MANCOMUNITAT UOLUNTARIA DE 
SERVEtS.-

3.1.- Donada I 'ex1stènc1a de necess1tats comunes 
als mun1cip1s de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja 
d'Aro, Santa Crtstina d'Aro 1 Llagostera, referent al 
tractament de del alies urbanes 1 el manteniment 
control de l'actual abocador de Soltus. 

Atès els articles 35 i següents del Text Refòs de 
Règ1m Local, amb relac16 als arttcles 44 1 45 de la Llet 
7/85 Reguladora de les Bases de Règ1m Local .. 

El Ple per unan1m1tat acorda: 
I.- Iniciar els tram1ts pertinents per a la 

constitució de la mancomunitat dels mun1c1pis de Sant 
Feliu de Guíxols, Castell-PlatJa d'Aro, Santa Cr1st1na 
d'Aro i Llagostera, d'acord amb I 'art1cle ?.1 del Decret 
361/1986, de 4 de desembre. 

11.- Que es procedeixi a 
rresponents Estatuts per part dels 
talitat dels Mun1c1pis promotors, 
semblea. 

'elaboracio dels 
reg ¡dors de la 

conat 1 tu 1 ts en 

co
to-
as-

III.- Facultar al Sr. Alcalde per s1gnar la do-

cumentac1ó pertinent. 

4rt.- APROUACIO CONVENI PER AL PAGAMENT DE QUOTES 
DEVENGADES A LA MUNPAL.-

4.1.- De conformitat amb la dtspoSICIÒ trans1toria 
la. del Re1al Decret 2531/1986, de 14 de novembre, pel 
que s'aprovava el Reglament de Procedtment per a la 
receptac10 de les quot s de la M.U.N.P.A.L., el deute 
pendent existent f¡n~ el 31 dA desembre de 1985, heura de 
quedar rec;olt durant el'> SIS me5os seguents a l'entrada 
en v1gor de l'esmentat Re1al ü~cret. 

El Ple per uroan1nr1tat acorda: 
1.- Sol.ltcltar a la DeleldCIO Provtn• tal 

MU~lPAL l'apla'-ament 1 trarc1onam~r.t del ¡•ag..,ment 
en el tttol 11 del RE·tal Llecret 2";'1 1·~86 la 
M-176/1987, 6egorr6 les .e-guent '· deterrn1nec te>rr6: 

a r De u t e a¡ ol a r; a • d' 3 . e; ~ 2 . : 8 7 • - per 5 s e t e ~ . 
bJ Term¡n¡: <;any". 
cJ lntert·s: ·.?%nua!. 
dJ Fre4 C.lonarne-r1t: tr rnp~tral.r.,~ 

de la 
prev1~t 

circular 

I I . - F. a•: u I t "r a I :.r . HI e a I ,j,., P" 1 -:> l gn. r I·~ du .u-



mento~~cto perttr•t"nt. 

'5é.- HPRCIL·HCIO DU_ PL.EC Di: ¡·[ltl[dC!Oil'3 l.IIW HA~~ DE 
REGIR LES OB~E~ O'URBHIIITZACIO DE LA UN!THT O'ACTUAC!O 
RASET.-

5.1.- Instru1t t"xpedtent de contractacta per a 
l'ad¡udtcactó m¡t¡&n<;;ant subhasta de le• obre" de la 
Unttat d'Actuació Ra5et, d'acord amb el pto)ecte tecntc 
redactat per l'arquitecte Sr. Soler 1 aprovat p<"r la 
Corporacio en sesstó del dta 19 de gener de 1987. per un 
pressupost de 28.l8b.~64,- ptes. 

Redactat el plec de clausule~ economtco-admt-
nlstrat¡ves 1 trobat conforme es proposa al Ple de la 
CorporaciÓ l'adopc1ò del seguent acord: 

1.- Convocar subhaste per· a l'ad¡udtcacto de les 
obres de la Un¡tat d'Actuacto Raset, d'acord amb el 
pro¡ecte tècnic 1eda~tat per l'arquitecte Sr. Soler, 
aprovat per la Corporacto en sesstó del dta 1? de gener 
de 1987, per un pressupost de contractac1o de 
28.1986.464,- pessetes. 

Il.- Aprovar el plec de clausules económtco-ad
mtntstrattves 1 dtsposar le seva expOSICIÓ el públtc 
durant un termini de vu1t dies en el 8utllet1 Oftcial de 
I& Província, perquè es pugutn presentar 
que seran resoltes per la Corpotactò. 

reclamactons, 

III.- Stmultàniament, que també es publ1qu1 l'a
nunci de llcttacto de la manera prev1ste e l'ar·ttcle 

del parctal de la Llet 41/19??, 
tram¡tactó per 

~oAte•!• 9ue e~i"deRtroent lea 
e tothom, 

puntualtt%e que és diffçtl 
4• globalttat dele p~~pietar~• d$1 

JA!rt;\llllf:~ er•¡~e-r., lea deapeaea que ocea ione un Vl~ 1 

&queata éa la for~e en 
d 'J,Jne Un i ,ta~ 

ea çone1deren 
aec:tor. 

e vot&ci6 a'obté el aeguent 

af1rmat1ua: 8 CSrs. Pu1g, Grebuloaa, Ra
Comes, 1 Pu1gdemunt>. 

cap. 
(Sra. Albà, Pare&, Fabrellaa 

qual c:oaa éa aprovada per maJOria abaoluta. 

DEL SISTEMA DE REPARTIMENT OE 
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CARREGUES I 8Et~EFICI'3 ENTRE ELS PPOPIETo-<RI'; DE LA UNITAT 

D'ACTUACIO RASET.-

6.1.- En compllm,.nt del que estableix el pro¡ecte 
d'urban1tzac10 de la Un1tat d'Actuac1o R,set 1 esl!>ent 
necessària la d1str1buciO equ1tctt1'•a dels beneficis 
càrregues de Ja urban1tzac1ó entre els prop1etar1e del 
poi 1gon, al Ple de la Corporació es proposa l'adopció del 
eeguent acord: 

1.- Aprovar 1n1c1alment el projecte de repartiment 
de benef1c1s 1 carregues de la Un1tat d'Actuac1o Rasat. 

11.- Sotmetre el pro¡ecte a 1nformac1ó publica 
durant el termini de qu1nze dies habils, mit¡ançant 
anunci en el Butllet( Of1cial de la Provincia, perque es 
puguin presentar al. legacions. 

Posada la proposta a votacio s'obté el seguent 
resultat: 

-Vots afirmatius: 8 tSrs. Pu1g, Grabulosa, Ramírez, 
Coll, Turon, Blanch, Comes, i Pu1gdemuntl. 

-Vots negatius: cap. 
-S'abstenen: 4 (Srs. Alba, Pares, Fabrellas 

Carranze). 

Per la qual cosa és aprovada per ma¡or1a. 

7e. - REFRENDAR LA UENDA DE O I FEREtHES F INQUES 
PROPIETAT DE L'HOSPITAL.-

7.1.- Atès I 'acord de la Junta del Patronat Mu
niCipal de la Residència-Hospital "Josep Baul1da", de 
data 14 d'abril de 1987, pel que es posaven en venda 
diferentes f1nques propietat de la lnst1tuc1ó. 

El Ple de la CorporaciÓ per unan1m1tat acorda: 

Refrendar la venda 
següents f1nques segons el 
que s'espectf1ca: 

mitJançant subhasta 
t 1pus de 11citac1o a 

de les 
I 'al!;a 

11.- FINCA RUSTICA.- Mas1a 1 terra de conreu s>
tuade al terme mun1c1pal de Llagostera, ve¡nat de Bru
guera n 14. Caracterfst1qu~s f1s1ques: terra de conreu 
de 7 vessanes. Immoble: edtf1c1 amb tlpalog>a de masia 
d'uns 100m2., ed1f1cats entre planta bB»<a 1 p1s. D1posa 
d'energia elèctr1ca 1 d'un pou: 6.~00.000,-pessetes. 

2l.- FINCA RUSTICA.- Tros d~ terrB ~ituat al terme 
munic1pal de Llaqostera, ·Jetn.~t de Br·u•1uera s/n de 
superfic1e? ve~~anPs: ~.oon.oon.- pe~~et~~. 

31.- F!NLA UR8RNH.- Ca~a d~ pianla ba1xa 1 p1s 
:;Jtueda al carrer H!mog"''er·; n·~. d•· Lla•_o,.,teo.!l, amb pC>tl 
per d.'Hrera. Super·ttcte t"lal l.,.t) m''· ... z•;o.OOD.-pes
sete . 

4 l . - SOl RR. - So I a r , 1 tu a t "I c.3rr~r 

de Ll.:tgo5tere. [-r.::,. t~rt:>tlt.lU~, tt_.tque 
xtndd~ ~ me-trt::":>, _ .. rperfrClP.! terr r1 • c.!O 
pes F:tee.. 

~I.- F I tiC R 
termfl:' mur•JC lpf1l 
tJ¡n·.Ja 11

, d 1 tJn.9 

RI t'., T I ·~•~.- fr o" 
de- 11 go~tera, 

1pFttltl~ rl'unft 

P·~ r .,t r¡~ 

LL•ncepr>6 n 20 
feçena apra

m' . ; to • ~ L o. On O , • 

d~ o-o-cà del 
dl"'!nnrntnat 11 l.d 

'Oil. uuO. pe"'-
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eetea. 
6).- FINCA RUSTICA.- Troa de terra del terme mu

niCipal de Llagostera, paratge denominat "El Codolar" 
col1ndent a la r1era Gotarra 1 ctra. de U1drerea a Pa
lamóa, d'una auperf1c1e de 4 veeaanea: 2.000.000,
peaaetea. 

a•.- APROUACIO EXPEDIENT TARIFES PEL CONSUM D'AIGUA 
POTABLE.-

8.1.- Donada la neceaa1tat de determaner &ea te• 
~ifea de vende d a1gue potable que ea requereaxen per 
mentenar l'equ1l1bra econòmic de l'exploteca6 e ~~ 
pottleci6. 

At•• que en l'Qltlme rev1a16 de preue qu• 
ep~o~a• el 22 de mer9 de 198S a que dea 
fifte e l eot~al1tat s'han ¡et eugaentedea 1 .. 
de mantenament 1 el cepatel ammovslstzat snvertat. 

E~ P e de la Corporecaó eco~de per unentmatett 
1. Aprovar l'eetuds Juatsf•cattu de lea ... ~,_. 

4** •~•ven el ooneum d'eague poteble, aegoRa 1.. ~ • 
~t~tua eateblertea en 1 Ordre de 12J de juliol de l~ 
1 el O.cf'let de .J.7 d'etlrtl de 1986 del O.pa•teM8ftt tM 
._,.., Conaua i Turaame de la Gene,..litat l .. 1-
qu~tsea que tot aeguat a'eapectftquena 

TARIFES PER VENDA D'AIGUA.~ 
&Ioc I; per consume a~ferao~ o iguala 

~~•-~•bonet ••• 2~,10 ptea. 
81oo I I a per conau• compl'e .. a 

-'• ~lm./ebon.t • ~2.-- ptea. 
81oc III: 9er consuma superiora 

~anat •••••••••• 63 7§0 ptea. 
lMIFEa PIR CONSER...W:IEI DE COMPTADORS. 

Comptadora fsna 1J ~m ••••....•• 7' 
" de lot m/m, ••••••• .o 110 
N de 28•;• ....••..• 18~ 
" da 2J mm. ··~····· 1., 
~ d• JO • m •••••••• J61 
" de 40 • m. , ••• , , • , 721 ~ 
" de SO m/m, • , , •.•. 1012 " 
" de 60 M.lm. , , • , • • • 1!;81 " " 
" de 80 m.tm. • • • • • • • 16 e " .. 

el que aupoae un 1ncrement der8,88- per el ler. bloc; un 
9 1 89~ ~er al 2on. bloc; un 10,43- per el Je~. bloo1 1 un 
~~a le conaervec16 de comptador. 

Il.- Trametre l'expedtent complet a la Comta•a6 ae 
Prau~~e Cetalun a per e la eeve eprovec16 def1n1t1ve. 

9è.- APROUACIO BASES PER COBRIR EN PROPIET~T UNHA 
PLA9A DE CAPORAL DE LA POLICIA MUNICIPAL. 

9.1.- Atès que en la Plantilla Org&nace d'aquest 
AJUntament figure vacant una ple9e de aporel de la 
Polscse Muntctpal. 

El Ple per unen1m1tet acorda: 
1.- Con oc•r opoe1c16 per a la prov1e16 d'una plaqe 

~Caporal de la Pol1cia Mun1capel vacant • Je plants lla 
de funo1oner1a d'aquest AJuntament, enquadrada en .t 



subgrup 8, Serve¡~ Eo.peCI·9ls, d' Pol1c1a t1un1c1pal, del 
III Grup d'Adm1n1strac1o Eepec1"l. 

Il.- Aprovar les bases que han de reg1r l'opOSICIÓ 

1 1nsertar anunc1 de les mate1"e"' en el 8utllet1 Of1c1al 
de la Provlnc1a. 

lOe.- HA8ILITACIO DE PHRTIDES PRESSUPOSTARIES.-

10.1.- Donada lectura de I 'exped1ent d'hab1l1tac1ó 
1 suplement de cred1t a l'efecte tramitat, v1st l'informe 
d' lntervenc10 1 I' 1nforme favorable de la Com1ss1o 
d'H1senda 1 d1&cut1ts ampl1ament cadascun dels extrems 
que compren la proposta, el seu objecte 1 finalitats, 1 
trobant-la conforme amb els servei& a carrec de la 
Corporac1o mun1c1pal, als que pot atenir-se de confor
mitat amb l'article 4?0 del Text refós aprovat per Reu!ll 
Decret leg1slat1u 781/19~6, de 18 d'ebr1l, s'acorda, per 
unanimitat: 

ler.- Aprovar 1 'esmentada proposta d'hab1l1tac1ó 
suplement de cred1t en la forma següent: 

a) Quantitat utilitzada amb carrec el superàvit 
disponible: 3.0?9.?28,-ptes. 

r1es. 

b) Habilitacions 1 suplements que s'acorden: 
-PARTIDA 222.31: Conservacio reparaciÓ ord1ne-

Consignac10 que ten1a: 3.300.000.- ptes. 
Suplement: 2.000.000.- ptes. 
Total resultant: 5.300.000.- ptes. 
-PARTIDA 611.1: Compra veh1cle Pol1c1a Mun1c1pal. 
Consignació que ten1a: 700.000.- ptes. 
Suplement: 200.000,- pte&. 
Total resultant: 900.000,- ptes. 
-PARTIDA 611.7: Lo!. locació 10 h1drants. 
Cons1ganciò que ten1a: 900.000,- ptes. 
Suplement: 203.80'7.-ptes. 
Total resultant: 1.103.80'7,- pte&. 
-PARTIDA 622.7: Compra mob1l1ari Sala de Sessions. 
ConsignaciÓ que ten1a: 300.000,- pte&. 
Suplement: ?09.383,- ptes. 
Total reo;.ultant: 809.383.-pte5. 
-PARTIDA 621.7: Redempc1o de censos. 
Es concedeixen: 146.?40,- ptes. 
Total resultant: 146.340,-ptes. 
2on.- Que aquest e~ped1ent de mofiClCaCIO de 

credlts, aprovat inicialment, s1gu1 exposat al publ1c 
durant qu1nze d1es hab1ls, previ anunci en el Butllet1 
Of1c1al de la Prov1nc1a, 1 en el Taulo d'edtctes de la 
Ca~a Conststortal. 

3er.- Que 'expedient aprovat 1n1c1alment es 
con~1derara epro·•at deflnltl''flrnentt st no es pre:;,enten 
rec 1.9mar tons. 

lle.- RE'SOLUC[O D'IJN E:PEOIUH 
tiiSTI=A.-

O' !NFRACCIO URBA-

ll.l.- 1J1•t 
legalitat •Jlgent 
c.E-n~- 1~ 

I ·~~ped1ent 1ncoat per protegir 
a c~IJ. a d'obrPS q1Je es. tt':3n :sen.e.e 

la 
1 li-
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Atès que la Sra. Francesca Vtdal 1 Rtera ha fet 
obraa al veinat de Creu de Serra n' ) 1 conatatenta 
conatrucc16 d'un magatzem, lea quals a'ha compr~vat 
ea feten aenae lltcència 1 que van aer auapeaea 
decret da l'Alcaldta de 14 d'octubre de 1986. 

Atèa que a ha aol.l1c1tat la precept1ve ll•c~C4e, 
que ve aer denegada perquè el aeu atorgament era contr.r 
a lea d1apoa1ctona legals Ja que ela l(msta de la f~ 
no ea comple1xen lea d1at6nclea m(nlmee d adtf1cec16~ 

Cona1derant que lea obrea reelttzedea ep•rei~ 
compreaea a 1 apartat 1 de l'article lar. del ~~~·~ 
da D1aca~line Urben(atlca 1 que, per taht, .. ~en ~ 
Jeétea e p~èvia ll1cène1a , 1 que l'erttcie 184.~ 4e ~ 
Llei-- l'lel Sól 1 el 29.4 del Reglament de Dtac;tp :na: ~ 
ben(atlca diepoaen que l'AJuntament aoard~ ~ 

t~ooem.n~ ~ tea obrea a clrrec de la paneana ~~~-~~~~t~~~~~~~ 
i proeee 4 a 1mped r def1n1ttovemant ala vao., 
u te~ p .. .t tnad ... 

Cona&derant que, concedsde eu6~ànc1e a 
;~~-t•>·rlrMfMie - e I ' alllp4!f'e de 1 ' e l"t tt: le fl de 

Adm1n1atretau, equeete no deavir•~·· , -.~ 

e votac16 la propoete, 

12.- PRECS PREGUNTES.-

12.1.- El Sr. Alcalde pren la paraula per •l.le,_ 
JUatlflcer la urgènc1e de procedir el aorte•g 

membres que han de composar lea Meaea Electorals, 
Pt'èlJMlt'" -dte 10 de Juny, amb mot 1u de l'elecca6. del 
~iu~•..nt 1 ele repreaententa al Parlament Eu~opeu. 

Ju•t,fl ada la urgèncaa aqueata declarada pà 
me¡o~aa abaolute, per tant, amb el qu6rum legal neces .. ~i 
~ec1 procedeiM el aortetg entre efa èo~onent& 
~ Etect~• , donant el aeguent rea~t•tt 
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ACTA N' 7/87 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DE 

CONSTITUCIO DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30 DE 
JUNY DE 1987.-

A la Casa Cons1stor1al de Llagostera 1 essent les 
v1nt-1-una hores 1 vu1t m1nuts del d1a trenta de ¡uny de 
m1l nou-cents VUitanta-set, van concórrer, de conformitat 
amb els art1cles 19? de la Lle1 Orgànica n' ?/198?, de 19 
de ¡uny, del Règ1m Electoral General, 1 el 37.1 1 del 
Reglament d'Organ1tzac1Ó 1 Funcionament 1 Règ1m Jurldic de 
les Ent1tats locals, aprovat pel Re1al Decret 2?68/1986 1 

de 28 de novembre, els Regidors electes a les últimes 
eleccc1ons locals convocades pel Re1al Decret ?08/1987 1 

de 13 d'abr1l 1 Srs. Narcis Casas Masgrau, Robert Portas 
Gruart, Josep M1r M1quel 1 Francesc Boadella Butiñach, 
Josep Ayach Costa, Josep Agustr Canals, Salvador Devent 
Ribera, Lluis C1urana Paradeda, Robert Badesa Ferrerós, 
Llurs Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Joan Fabrellas 
Lloveras, 1 Alfons Elordi Martln, que constitUeixen 
ma¡or1a absoluta dels Reg1dor:s electes, ¡a que essent 
aquests tretze, n'han concorregut tretze amb l'objecte de 
celebrar la sessiÓ públ1ca extraordinària de const¡tució 
de 1 'A¡ untament . 

Declarada oberta la sessió, pel Sr. Secretari es 
procedeix a cr1dar els Reg1dors electes de ma¡or i de 
menor edat dels presents, a l'ob¡ecte de formar la Mesa 
d'Edat, que serà pres1d1da pel de ma¡or edat 1 de la que 
serà Secretari el de la Corporació, segons estableix 
1 'article 19?-2. de la Lle1 Orgàn1ca núm. ?/198?, de 1? 
de ¡uny, i l'art1cle 37-2, del Reglament d'Organització, 
Funcionament 1 Règ1m Jurldic de les Entitats locals, 
corresponent la des1gnac1Ó a En Josep Albà Matamala i a 
En Josep Ayach Costa que passen a ocupar el lloc dest1nat 
a l'efecte, quedant constitulda la MESA D'EDAT per: 

--Pres1dent: 
En Josep Albà Matamala, Reg1dor ass1stent de ma¡or 

edat. 
En Josep Ayach Costa, Reg1dor de menor edat. 

--Secretar¡: 
En Xav1er Bassols Ammetller, Secretari de la 

CorporaciÓ. 

Seguidament l' 1nfrascr1t Secretar1 1 donà lectura a 
les dispos¡c¡ons aplicables a la const1tuc1Ó dels nous 
A¡untaments, entre elles les contingudes als art1cles 19? 
de la Lle1 Orgàn1ca núm. ?/198? 1 1 37 del Reglament 
d'Organ¡tzac¡o 1 Funcionament Règ1m Jurídic de les 
Ent 1 tats !oca I :s. 

Acte segu1t es va donar 
Pres1dent dels nom i cognoms dels 
que ass1te1xen a la sess1o, es 
provac1o de les credencials. 

lectura per part del 
Srs. Regidors electes 

procedeix a la com-

A cont¡nuac16 1nv1tà el Sr. Secretari als Reg1dors 
electes que exposessin en aquest acte s1 els afectava 
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alguna cause d'incompatibilitat sobrevinguda amb pos
teriorltet e la seva proclamació, tel com estableixen els 
article& 6è., 7è., 177 1 178 de la Llei Orgànica núm. 
S/198?, de 9 de Juny, després de la qual cosa i obtingut 
com e resultat que els reunlt& no els efecte cep cause 
d'incompatibilitat sobrevinguda. 

CONSTlTUCIO DE LA CORPORACIO 

Realitzades les operacions anteriors, la Mesa 
declare constituïda la Corporació, en concòrrer la ma
joria absoluta dels Regidora electes, en la forme se
güent: 
NOM I COGNOMS LLISTA ELECTORAL 
Narcre Casas Maegrau............. Ci U 
Robert Portes Gruert............. C U 
Joaep Mir Miquel................. C U 
Francesc Boadella Buti~ach....... C 1 U 
Josep Ayach Costa................ Ci U 
Josep Aguat( Canals.............. C U 
Salvador Devent Ribera........... C U 
Llurs Ciurana Paradeda........... Ci U 
Robert Badosa Ferreres........... Ci U 
Lluís Nuell Creua .••.•••....••••• PSC/PSOE 
Josep Albà Matamala ••••.••..••... PSC/PSOE 
Joan Fabrellaa Lloveraa ••..•••... PSC/PSOE 
Alfons Elordi Mart(n........ ...•. ERC 

Tot seguit el Sr. President formula la següent 
pregunta: 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment lea obl1gaciona del vostre càrrec amb 
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com a normes fona
mentals de l'Estat?." 

Al que ela Regidors de forma conjunta asseveren. 

ELECCIO D'ALCALDE 

Immediatament després de la constitució de la 
Corporació el Secretari que subscriu, per ordre del Sr. 
President, donà lectura e l'ert1cle 196 de la Llei Or
gànica S/198?, de 19 de juny, que estableix el proce
diment per a l'elecció d'Alcalde. 

Ee presenten com a candidata ela Regidors que 
seguidament s'indiquen, que són els que encapçalen llurs 
corresponents Llistes. 

CANDIDATS LLISTA ELECTORAL 

Narcís Cases Maagreu........... C 1 U 
Lluís Nuell Creus .............. PSC/PSOE 
Alfons Elordi Mertfn........... ERC 

Efectuada le votec1ó pela Regidors 



paperetes secretes, 1 realttzat 
produtr els resultats seguents: 

l'escruttnt, 

CANDIDATS 

Narc1s Casas Masgrau ......... . 
Lluís Nue! I Creus ..... . 
Alfons Elordt Mart fn ....... . 

VOTS OBTINGUTS 

tretze Cl3J. 
zèro (0). 

zèro (0). 

es van 

Essent el nombre de vots dels Regtdors el de 
tretze, el candtdat Sr. Narcís Casas Masgrau ha obttngut 
la unan1m1tat dels vots escrutats de conformttat amb 
l'arttcle 196 de la Llet Orgàntca núm. ?/1985, de 19 de 
¡uny. 

A la vtsta del resultat de l 'escrut1n1 el Pres1dent 
de la Mesa d'Edat proclama Alcalde electe de I 'A¡unta
ment: 

En Narcís Casas Masgrau que 
presentada per Convergència 1 Untó 

encapc;ala 
CC 1 U). 

la !Its ta 

PRESA DE POSSESSIO 

Acte seguit 1 de conformttat amb els 
del Retal Decret Legtslattu 781/1986, de 18 
40, número 2, del Reglament d'Organttzactó, 
1 Règtm Jurfdtc de les Entttats locals, per 
President de la Mesa d'Edat es formula a En 
Masgrau la següent pregunta: 

artlcles 18 
d' abr 11, 1 

Functonament 
part del Sr. 
Narcls Casas 

"Jureu o prometeu per la vostra consc1enc1a 1 honor 
compltr ftdelment les obltgactons del càrrec D'ALCALDE 
amb lletaltat al Re1, guardar 1 fer guardar la Constl
tuctó 1 l'Estatut d'Autonomta de Catalunya com a normes 
fonamenta ls de I' Estat?". 

Al que contesta: S1, prometo. 

Segutdament el Sr. Josep Albà Matamala expressa el 
destg de que les coses vag1n mtllorant en aquesta terra 1 
en el poble amb v1stes a un futur benestar, pau, treball 
1 tranqutl.lttat. 

Complert l'ob¡ecte de la convocatòrta, el Sr. 
Alcalde d1r1ge1x una salutactó als Srs. Regtdors, tot 
espec1f1cant que Sl s'està en aquest càrrec es per la 
voluntat popular 1 per treballar pel poble que ha di
posltat la seva conftanc;a, així matetx expressa la seva 
profunda sattsfacctó pel concens obttngut en la seva 
elecció com Alcalde 1 el recone1xement als membres de 
l 'A¡untament sort1nt. 

Quan són les v1nt-1-una hores 1 trenta m1nuts, el 
Sr. Alcalde atxeca la sess1ò 1 amb ella la present acta 
que ès s1gnada pels ass1stents, amb m1, el Secretar1, que 
ho certtftco. 

L'ALCALDE 
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ACTA N• 8/87 DE LA SESSlO CELEBRADA 
~ULIOL DE 1987.-

A la Ceea Con•&ator&el df ~laga•tena s .... " 
viftt horea i catorze m&nuta del d1e aet de jultol de 
nou-oenta VUitanta~aat, sota la Prestd•nci• del ~ 
Alcalde, van concòrrer prèv1a c¡tac&ó en fo~e, ••• ~ 
Ro&ert Portea Sruart, Joaep M1r Miquel, Franceac Boadella 
Sut1ftach, Joaep Ayach Coate, Joaep Aguatf C~la, S.l
vador Devent Rtbera, Llufa C1urane Paradede, RObat Sedo•• 
Ferreroa, Lluía Nuell Creua, Joaep Alb4 Metamela, Joan 
Fabrellea Lloverea, 1 Alfons Elord1 Mart1n, ..0 ObJeote 
de celebrar la aeaaió • qui fe referència l'art. J8 del 
Reglament d'Organ1tzac1ó, Funcionament i Règ¡m Jur(dlc de 
lea Ent&teta Locals de 28 de novembre de 1986 del que •• 
dóna lectura, peeaent seguidament a deaenvolupar l'ordre 
del dia: 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Ea fe constar que en el punt referent e l'eleccló 
d'alcalde no tenen que figurar com e candidata ela Sra. 
Lluía Nuell Creua ni Alfon~ Elordi Mertfn, e 
renunciat el~ mete1xoa el dret que ela empare en 
de l'ert. 196 de la Lle1 Orgàn1ce ?/1985, de 19 de 
de concòrrer e l'Alcaldia. 

l'haver 
virtut 

JUny, 

Fet l'anterior aclar1ment ~a aprovada l'acte per 
unanimitat. 



0 00· 

~ 
2on.- PER!ODICIT~T OE EcSION3 JEL PLE I COMI;SIONS 

DE GO\JERtl.-

Per part del Sr. ~lcalde es po~a a debat 
ven1enc1a de f1xar els dies hores en que 
celebrar les seves sessions ordinar1es ~quest 

Ple 1 la ComiSSIO de Govern. 

la con
heura de 

A J u •• t a ment 

Per unan1m1tat del& membres del Ple s'acorda. de 
conform¡tat amb el que disposa l'ert. 4to-2 de la 
LJe¡7/198?, de 2 d'abril, 1 l'art. ?8-1 del Reglament 
d'Organttzac1o, Funcionament 1 Règ1m Jur1d1c de les 
Entitats Locals, establtr que les sesstons ordtnàr¡es del 
Ple muniCipal es desenvoluparan coincidint en cada dt
marts ~lt1m de mes a les 22 hores, mentre que les ses
SIOns de les ~omiSSions de Govern coincidiran en di
mecres. essent l'hora de reun¡ò a les 20 hores. 

3er . - CREACIO 
FORM~TIVES.-

C Ot1POS i CI O DE LES COI1 I SS IONS IN-

Acte segutt. per al millor estudi 1 prepaniClò dels 
assumptes que han de sotmetre's a l'aprovació de I 'A
¡untament Ple 1 la Com1sslò de Govern la Corporac1ò, a 
proposta del Sr. Alcalde 1 de conform1tat amb les regles 
dels art. 123 1 seguents del Reglament d'Organització, 
Funcionament 1 Règtm Jurídic de les Entitats Locals, 
prévta del1beraclcÓ per unan1m1tat, s'acorda la creac1o 
de les seguents ComiSSIOns lnformattves permanents. a les 
quals s'adscriuen els Reg1dors que 1gualment s'eApressen. 

1.-- ComiSSIÓ Informativa d'URBANISME I OBRES PUB~IQUES. 

---------------------------------------------------
PRESIDENT: -Sr. Robert Portes Gruart. 

VOCALS: - Sr. Josep Alba Matamala. 
-Sr. Joan Fabrellas Lloveras. 
-Sr. Alfons Elord1 t1art1n. 
-Sr. Llu1s C1urana Paradeda. 
- Sr. Josep Avach Costa. 
-Sr. Francesc Boadella But1~ach. 

11.-- Com¡ssiò !nformat1va de CULTUR~ l ESPORTS. 

PRESIDENT: 

VOC~LS: - Sr. 
- Sr. 
- Sr. 
- Sr. 
-Sr. 

Lluís Nuell Greus. 

Llurs C1urana Paradeda. 
Josep Hgus t 1 Canal s. 
Josep M1r M1que •. 
3alvador 8evant ~Ibera. 
Josep Hlba Matamala. 

III.-- Coml5slo !nfnrma''''a de GQllERNACIO I 'iER'JE!S. 
----------------~----------------------------

PRESIDENT: -Sr. Fr~ncesc 8oedell5 But~ñac~. 

VOCALS: -Sr. Robert Badosa Ferrerò5. 
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IU.-- rorn1sstó 
ECONOMIA. 

PRESIDENT: 

VOCALS: 

c., r • 

- Sr. 
- ..... r. 
-Sr. 
- Sr. 
- Sr. 

J e (' p ciq ~ • 1 r ~ n 
Seauedor DPvant R ~~re. 
]oAep HVBC~ Co~t~. 
~1u1~ '-lurana ~~rao~~a. 
Joan F"brello;o; Llo'eora'!>. 
Rifar~ Elordt Mart1n. 

Informat! a d'HI~fNDA PATRIMIJt~l 

-er. Jo,¡~p Hg.,¡stl lanal'!>. 

- Sr. Jo'!>ep Hlba Ma•a~ala. 
~r. Llu1s Nue!! rreuo;. 

- Sr. Robert Portes Gruart. 
- ::or. Josep 111r Miquel. 
- Sr. Lluls (.¡urana Peradede. 

4rt.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS Df ·A ~ORPURACIO 
EN ORGANS COL.LEGIATS JN HAGI ~'ESTHR REPRESENTADA. 

1 per 
de la 

':!els 

A cont¡nuectò, p~r pa•t del ~r. ~ecreter1 

ordre del Sr. Alcalde, s'1nforme als membres 
CorporaciÓ que s ha de procedir al nomenament 
representants de I A)u~tament en orgens ~o~.leq1a•s, 
~igutn de- la r-ompetenc.HI del Ple. 

Patronat mun1c1pal de 
"Josep Baul1da' de Llaqost"'r". 

Po13ats l debr-t el n•;rr.rnqmf">ntr. 

n1m1tat a~scr1ur~ els regidors que s 

Sr. Josep ~1r M1quel 
Sr. Josep Hlbó M~temaiA 
Sr. Alfons Elord1 lart1n 

que 

l'Hospital-Residencia 

~I ~p t"\ ') 

expressen: 
.;na-

-- Pa•ronat mun1c1pal "~!agostera Radto". 

Posats a debat e~l5 nLmtJno'lrnen•'l "''!lpro'a per <.~ne
ntrnttat adscrture el~ req1dors que s'evpressen: 

~r. Salvador De~~n• Rtbera 
Sr. Ll•.Jfs tluell Cn••us 
Sr. Alfons Elord1 rlart1n 

?~;~. CJt<~I><EMF-NT rf ES RE'"JLJC.oh-:. ,)¡::L'HI CALDE EN 
MH E:.w!A DC tli.JME:.N>'lt~~NT.:> DE rrtlDl~S D'ALC .. HLDE I F~E:>IDENT: 
ú( LEO:: "OM:S-òirJN1 INFC'Rthl~l JES. 1-lii<I OM ''ALTRc.S JE. 
L!:.toH! IONS C..L.Ir ~ ' ALCHLO I 14 ES I t1I G -'C'RT. J ::C•'lFER i R. 

HCtA '!>f"g' ¡t, rer p.o!rt dP.! <r, 
a dor>ar CC·ne1xernent e I ~orp• r~c 10 

fFloptade; en ¡,~ •1Btl'tr IP.S ~"'9 H'~t~: 

l'o.c 'Ice "'"' oror::ede 1 

de le>' resolucions 

'"'.1.- ~omen~rroen• de Tinent d'Alco'll':!e. 



['" orf,:"ml•'"l• "'!'T\b 1 !" +) ltlt'l 'tr•b.c-10°• 
conced1•le'!! per l'l'lrt 4t· del Rec¡},-,mPnt d'O·qan1•zactO, 
l'unctonarnen• 1 ~èQim Jur ~·J¡,~ d le l·n• •et•, o-:::als, e<; 
nomenen Tln"nt!l d'•lcalde al • re·¡¡dors <>eqt.ent"~: 

Pr1mer f¡reort d·Hicalde: ~ r . F-~bert ,.>orte5 r:;rw¡:,r t. 
Seqon TP'erot d'A'cald!": Sr. LI u I., Nue li Creu5. 
Ter-:::er T 1 re• t d A~calde; e-, Fr.o;no:'E'lC" E<oa le I I ~ Bu•1rach. 
Q_.art Tinent d A.cdlde. Sr. Josep Hqust1 C..anel5. 

'?.2.- Sequ¡damen• tal e .:lm o:-,...nte"lpla I ar•. ~a purot 
dl del R.C.F. es procede1~ a donar cone1Kement de la 
resoluc1o d,. I ¡!:1!cold1a relat1•a lll n~rnenamen• del<; 
membres de la Coml'l~lo de Govern, que a to~t1nua~10 

s 1 nd 1quen: 

Sr. Qoter• Portss Gruart 
Sr. ~lulfi Nuell Creus 
Sr. Francesc 3oadcl,~ dut1rach 
Sr. Josep Agustt Can9ls 

~.3.- De conformitat amb les atr¡bucl~nft conferides 
en art. 43 1 seguent~ del R.J.F. 1 amb la t¡nal1tat 
d'o'lconsegu¡r una majo~ etlcacla ~n la ~est¡ò e~ dóra 
conetxemert de le- delegacions confer1des per I Alcaldta. 

Es ~omenen Conse' lers [on~ellers-Delegats, 8mb 
delegacto de funcions. a:s senyors seguents: 

I.- Area o Conse llena d URB>~I :i11E I OBRES PUBLIQUES. 

Conse.ler: Sr. Rober·t Po·tas Gruert. 

Matér1es de la seve competenc¡a: 

lJrban¡tzac:•onr ........... Conseller: <r, R. Portes J·ruar• 
Normes Subs1d1arler .•... 
DISClp ¡na ~rbaf't"tlCB •. 
8r1gada m~n1c1pal ...•. 
Pern; •arj¡rs ... , ..... 

Pages1a ...•.... . ........ 

~r. LI. C¡urana Para~ 
de da 

Sr. J. Hyac~ Costa. 

I 1.- Area o Conseller~<• de C JLTURA I E-SPORTS. 

1·1ater1es de :a seva competénc1a: 

En~Pnyamert ............ 1.-onse•ler: ;r. !ui'!> Nue C"reus 
Hs~¡sterc1a ~octal .... . 
Escoles 1 Educa 10 .... . 
Be~eftcêncta ..•........ 
Eco I l9 1 a .............. . 
Bib ltoteque&........... Sr. J. Alba Matarr~la 
Museus .....•........... 
éscola de Belles Arts .. 
rercera Edat. . ......... or. ~. Devent Rtbera. 
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~ ar~~rl~ lnfa~tl' 
Fe 'I te 1gs ........•. · ... • 
(!!>ports., ....•.. • · Sr. 

111.- 8rea o Canse! er1e de GOU~RNHLIU l b~R~:IS 

Corseller: Sr. F-rence!>c 8,adedla Bu•1ñe,h. 

Mater1es de la neva competenc1a: 

Seguretat Ciutadana .•.. Cor!>el¡er. 

rlete•e del poble 1 voi. 
Po l1c 1a ..•............• 
PreJenclo deii~quenc1a. 
Protecc1ò ~¡v¡l, ...... . 
Pre•.Jer•c 1 O d' 1 nc e nd 1 (' .. . 
Bombe1'S mun lC !pa ls •••.. 
C1rculaclo .•.....••.•.• 
Hba~tament d'a1gúes .•.• 

Enllumenat ...•......... 
Recel l1de t-rose.a, ..... 

forestal ...•... 
Escorxador .•..... 
Cement1r1 ..•..........• 
llercats 1 Jenda Bmbul .. 
San1tat ............... . 
Sane )Bment ............ . 

Sr. F. Boadella Bu
• 1~'ach 

Sr. J. F-.!lbr'lllas 
~..loveras 

3r. Robert Badesa 
Ferreros$0efensa 

3r. ï. ·~qustr LBnBls 
Sr. s. Devent R1bere 
Sr. J. AvBc~. osta 
Sr. H. El< rd 1 Mart 1n 
Sr. LI. C1urana Pa-

raded~. 

IV.- AreB n Con!!.e.lena d Hl.:>l~Dt-l, PF-tfRllliJt-.1: ECuNOtliH. 

Conseller: Sr. J~sep Agust 

Es fe constar que COI~C1de1xen 
arees Bmb :a pres1dèrc1a de cada una 
Informatives. 

.a 
de 

delBQBCIO per 
les ComiSSions 

6è.- PRE.CS l PRE-GV-HES. 

El jr. Hlcal.je pren :a p'lr uiB ¡:-er ~r ron~t~r que 
esperit que .nsp1ra les antertor~ deleqac¡ons es el dn 

jotar d'autonomia ~na 1eSt1o bosad~ en ~I d1~leg. 

E. Sr. Nue! I espec 1f1ce que 
a¡uda 1 c~l. abore'1~ ~ erse 1ue ~s 
1nterver~1o er ess~m~tes aliens. 

t-: 3r. f-llcelde e• nstl1t9 ¡ , 

una COO"'d1nac1CJ r 1 ec~ 1 nc
C1!"11"l, 

ert re 

con• 1derara qua lsevo I 
p JQUI 1nterpret~r com 

nece i!> Sltllt 1'e<>tabl¡r 
:e d.•er~~t~ deleqa 

·~comp!ert '>blE>c•"' d . 
Hlcaide t-l es1de>rt rt)(e~""e. 1~ 1e 

1-tres hores 1 ~watre rntnu+-~. 

l!! c.Jn •cceto~¡e 

S I O quar e>ren 

L'ALCALDE 



EU R..:GIDJRS 

ACT~ ~· 9/87 DE LA SESSIO I E~FBRHOA EL DIA LS 
D' HGOS, Dl:. 198 7 

A la vtla de Llagostera, essent les v1nt-1-dues 
~ores ctne mtnuts del dta v1nt-t-c1nc d'agost de m1. 
nou-cel"\ts vuitanta-set, a la Sala de Sess1ons de la Casa 
de la Vtla, es reunel>< 1 'H¡untament Fie per- celeorar 
sess16 or-d1nar1a sota la p•es1denc1a de 'Alcalde, Sr. 
t~arc1s Casas tlasqrau, 1 amb 1 ass.stencta dels regtaors 
Sr5. Robert Portes br-uart, Josep "11r Miquel, Josep t'!yach 
Costa, Josep Hgusto ~ana.s, Salvador Jevart R1bera, Llu s 
L1urana Paradeda, Robert Baaosa Ferrerós, LILIS ~uell 
Creus, Joan t-abrrdlas Lloveras, 1 Hltons t:lord1 flartin. 
No han excusat la seva asststen~ta els Srs. fral"\cesc 
Boade1la But1~ach 1 Josep Hlba Matamala. Hctua com a 
Secretar¡ el Sr. Xaner Bassol" Ammetller. 

El 3r. Prestdent declara oberta la ses:;to 1 s'entra 
en 1 ' e s tu d 1 de I s t e me s 1 ne I o s o s en 1 ' or :1 r e de I d 1 a . 

ler.- LLCTURA I HPROVAC!O DE~ ACTA úE LA ~ES~Iú 
A~HERIOR.-

~s fa consl3r ~ue per error 
gac16 corresponent ~ RoftiStén;ta 
Nue!! Creus mentre que t•ndr1a que 
Salvador úevant ~~~~ra. 

s·o•r1b~e1K la del0-
~0C1al 91 Sr. Llu•~ 

correspondrP ~I ~·. 

Feta 1 antertor aclaractó, !'~eta •s 
unantmttat. 

9pro·•ada per 

2on.- DE~~RrX OFICIAL. 

35 00 67 
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3er. HPRL1VHCIO .JEFI l!T ,LlA uE LI-< liE'NOH '11fJAN.;ANT 
3USHASTA Dl DIFER~~T~ FINQUES PROPIET~T DE L'~OSFlfAL.-

3.1.- Atès l'acord del Ple de I ~Juntament de 6 
ma 1o de 1"8' pel que a'eo;tabl1a pos;:~r a la '>enda 
•an 4 ant subhasta diferents f¡n~ues propietat ~e la 
s1denc ¡a-1-iosp 1 ta • "Josep 8.Ju l1da". 

de 
m 1 t

Re-

Uonat ,'acte de subhasta de •1nq~es celebrat 
de !•Jny de 198 1 la seva concess 10 de f 1n 1 t l'a en 
de Patronat de li:l de !Un" de 1¡187. 

e 1 "' 
Junta 

L >.Juntament Ple acorda per unanimitat: 

IJ.- Htorgar al Sr. Anton1o Perdo Ll~varas, 1a 
f1nca rust1ca anomenada "La Vtnya", d'una superfície 
d'una Jessana, pel preu de 2l5.000.- ptes. al conside
rar-lo com a sostenidor de m1llor dret en Front del 
ilc1tador Sr. Enr¡que tJall-llovera R.:~m1onet, a ¡'haver 
exercit aquest pr ¡mer el dret de retracte legal con 
templat a I art. 1~2~ del Cod1 L1v1l. 

11•.- Atorgar al Sr. Lleme'lte 
m1llor postcr, la t1nca urbana s1tuada 
n ? pel preu de ~.OOJ.ODO, ptes. 

FPr1gola Calvet, 
al e· Almogavers 

IIIJ.- Atvrgar a la Sra. uosef1na G1spert Massa 1 
Joan Boadella Pagès per part ¡nd1v1sa. un1cs licitadors, 
la f1nca rusttca situada al ~1nat de ~ruquera s n' d'una 
superfiCie de vessanes, pe• preu ce 2.0UD.Dü0,- pte~. 

IV).- Declarar deserte :a ,ubhast~ 

oiCI•ador per les seguPnt. t¡rques: 
per manca de 

a! ~'INCH RUSfiC..~ 5ltU<Jda Jl l t. ¡je l=ru,lUera, r, lLt. 

bl SOLA~ s1tuat al~ ~~n~epcto n 2(. 
~~ t1nca ru~ttca anDmenada "E. ~odolar•. 

·J¡ . - Facw.tar al .J. 1-llca.de per a la r¡gne ure de 
le documentació pert1~ent. 

~rt.- HPROVHr!O DE LA tUL b~A C 'H80Nf-lMENT DE 
SJ8t1;NISfRE u A,G-.JA F·Urt-~L~E.-

t-lquest punt de , 'orJre <'I dlcJ 
d un po~ter1or €stud1 m~s pro•u~d. 

es de1 a pendert 

~e. •·DCJP( IJ J'H(Uf::J Mllt41 11-'HL ·tl8-..?E L.:¡ 
DEL t"Jhl-.IP, A LH C..':Jn~RCf.< DtL G.F<JNt:':.. 

11'-lfE.GRAC..ILl 

f-iquest punt d,. 'or,Jr~ J< l d 1a 
d ur ¡:.os ter lO• estud 1 m ~ pr ot Jnd 

es le 1 , 1 ~en dent 

6P. · C..HL t t~ )f-<R uE ,~e, l..> ~UChL S r'E.R •• L- Hl--r~ l988.-

f-ités qu"' l'ert ;}'de Est,tLt 
-Iu que de les cat~rze t'eHlt<s l'íborl11 

re ba l .ad, rs 
eran !ocels. 

I 
I 



I .. 
I 
.. 

Donat l'art. 11 de l'Estatut d'Hutonom1a amb 
concordanc1a amb el Decret 17•1982 de 2o de gener el 
Re1al Decret 2043<198':.'. de j_7 de desembre . 

Atès I 'Ordre de 27 de ¡u 1101 de 
s'estableixen que Les dues testes Locals 
per Ordre del Conseller de Treball, a 
mun1c1p1s respect1us. 

1987 en que 
5eran f 1xades 
proposta dels 

El Ple acorda per unan1m1tat: 

11.- E5tabl1r com a festes 
de ma1g, que seran no laborables 
les feste5 of1c1als de: 

1 de gener lCo!!p d'any!. 
6 de gener lRei5J. 
1 d'abril l01vendres Sant). 

Locals els d1es 24 1 
1 retr1but1us ¡unt 

4 d'abr1l l01Lluns de Pasqua Flor1dai. 
23 de maig l01L1Uns de Pasqua Granada). 
24 de ¡uny lSant Joan>. 
1? d'agost <L'Assumpció). 
12 d'octubre (Festa de La H1span1to!1tJ. 
1 de novembre (Tots Sants). 
6 de desembre (ConstitUCió). 
8 de desembre llmmaculadaJ. 
26 de desembre (Sant Esteve>. 

2? 
amb 

al Departament de Treball do 

ela erta. 12 1 1J de l'Ordre de 6 d'egeat de 
regule ela eapectea org~n1ca func1onala del 

tement Ple ecorde per unen1mítet1 

AProvar def1n1t1vement lea Baaea 1 Eatatuta de 
de Compenaac16 de Llagoatera Realdenc1al 1 La 

••x( com lea reapect1vea eacr1pturea de cona-

el B.O.P. el preaent acord. 

l.- Jnater le aeva inacripc16 en el Reg1atre 
~M~·~·~-- a Urben(atiquea col.laboradorea. 



er, 

de 

1.1.- G6 c~nform1t~t amb 85 ~·~1bu~1~n~ ~ontnr1des 

art. ~3 1 sequent5 del R.O.F. es d~na coneixement 
les deleqacton!l conferides per 1 Hlc.aldlll. 

Atesa la necess1tat de comptdr amb un representant 
de l'Adm1n1strac1o d1ns les )a ~on~tltu,des Jun•es de 
.:.ompensac1c. de 1es urt;enttzactors LLeqos•ers Res.der·ctal 
1 La Canvera, en .e~ <:¡uc ttns avut h, 0 1gura•1e el Sr. 
Joaqu1m Comas Terres. 

~e conformttat amb l'art. 4q,q ae: ~.G.F. 

Ea dona compte a. Ple dei nomenament de. Sr. ~!fens 

~lordt Mart1n com a repr~sentant en les esmentades en
tttats. 

Es .... :. espet I dl agra1ment a I Sr. uoaqutm .::o mas 
Tar res per la tasca desenvolup3da. 

\>lè.- f..NCRRREGAR LA REDf.lCCIO DEL PROJECrt. DE. 
CUN::,TRUC 10 DEL PA•JELLO POLlE3PORTIU.-

';>1.1. Htès l'acord t.lel F-Ie de ;'H¡.Jntarr·ent ·ie li' de 
gener de 1.,.8/, en el que s'acordava sol.IICI'tar al De
partament de .a F-restdèncta de la t:.enera!,toJt de Cata
iunya, mtt¡ançant la DtreLctò General ~e l'Esport, la 
tncl~sto de les obres dP c.on~trucct~ du pavelio po
ltesporttu, segons avan•-p~o¡ecte encarregat er el matetx 
acord als arquttectes Srs. ~ssumpc1o P~t~ 1 Joan Rte,a. 

D'acord amb la Re!bluctò del O.rector L>enora: de 
Esport, de 4 de m~¡q d enguanv, per la que n'apro~a la 

lltsta prov.sto~al d·aJuts a la tnversto per ~ la 
construcctò, I arnplt~ctò 1 el remodelatç¡e 1 l'ac..undt
c¡orcarroent d'tnstal.ractons e"porttvcs, en la que s'tnc.oJ 
la construcctò d'un pa'lellò ¡.¡er aqo.;est t-l>l.lr•t~l!'ent. 

Htes que, perqu~ aaue,ta svbven~.ó 

efecttv~ s'ha d aprotar e. pro¡ecte tec~¡ 
la do~umentactò que ~ssenya,a I ~r•. 9 de 
de setembre de .986. 

puqL. 1 fer-se 
deftntttu, amb 

• 'Ordre de &.5 

L'HJunt~ment 'le .t:c•.•• ~per unanlmtt'lt: 

deftntttu 1.- E••C9rreg~r la redacc1c- jel pro)e-:te 
del pavello poltEspar•.u d~ •Laqcstera nl 
Assullopc¡o Pulq 1 Joar Rterc, del .ol.leqt 
je Gtrora. -

9•o:¡uttectes 
d Hrquttectes 

luè. 

la par lUI< per dLonar 
.:omptr a. f-'1" de ,e O::lte>rents Je • .on •. !lw•e, terme e.mb 
'ISte 9 1<! orrst l'ucto d un1 fknco"lunlt 1t d" er• 1~ -iUe 
~e-":~tlOnl les OJ•·e.,. 1 ,:,t,jm,nl. tra.c 1ò de,. f...;t.Jr obo~a:Jor 
t:..ontr,:ddt d'e..,[ornbrFrl.:~. :!>f,.. or, tor "~~Ue 'H Jnteme'"lt 
d~ La • or•ge h, so I. I 1 e 1 t'!! t I~ ·,e.,a 1 re I u 1 r a I a ~la•rc e -



mun.•a• .n rornM• 1 tnt que ha f'St1t de~b-!ltut 

saprec1e Cl'lplncon>f'n.ent lle,at del'> que 
sort1r d'un estudi tecr,c; :Jel oro¡ect ... 

'!>f'n'1e ~ue 

puguess¡r 

E:.l ::>r. Nue!. es.;ec.ltlC.J les c.arac.terlst1ques que 
haura de ten1r el tutur' ¡¡bocador 1 1 e.:per.~nc¡a :.b
tlnquda er -na recent v1s1ta al situat a L.oret. 

E:.l :_,r·. t'llcalde prosseque1 < .nfoo"mant &obre .es 
negociaCIOns amt le reste dels m~n1c1p1s que 1nteg•aran 
la mancomunitat rent espec1al esment a les qUest1ons 
suscitades amb motiu de. percertatge de part1c1pac.lc en 
les despeses d'1nvers1ó 1 en el s1stema a sequ1r en .es 
votac1ons de la Junta. 

1J.2.- Posteriorment, el .::>r. Hlcolde fa un re
cordatori als recentment de<!>apareguts Xa11er Mart{n 
Presas 1 Hnton¡o kodr1guez Perez. en Circumstancies 
esoec1alment doloroses per a la poblac1o de Llagostera. 

~·~¡untament Ple •ramet el seu mès sent1t condol 
a.s tam1l1~r~ dels f1na+s. 

I per no haver h1 mes a5'1umptes de que 
quan sór .es v1nt-1-due~ hores Cinquanta-quatre 
el ~r. Pres1dert a1xeca .a sess1o 1 amb ella la 
acta que es s1gnada pels assistents, amb m1, el 
tar¡, que ho cert1t1co. 

tractar·, 
ml'lUtS, 
present 

Sec re-

L'ALCI\LDE EL SC::CREHRI 

E.LS R.:::GID8RS 
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lunye. 
Atese la po&slbllltat de que l'AJuntament Ple es 

defineixi en l'acceptac¡o o rebu1g de la proposta de 
diVISIÓ comarcal obJecte de la Lle1 num. 6 1987 de 4 
d'abril, a l'annex de la qual h1 f1gura el mun1c1p1 de 
Llagostera Integrat a la Comarca del G1rones. 

Atès que la real1tat soc1al 1 adm1n1etrat¡va del 
mun1c1p1 porta a una d1sgregac1o de serve1s, localitzats 
• d1,erenta poblacions englobades d1ns lea comarques del 
Gironès 1 Ba1x Emporda. 

Donat que la Lle1 d'organització comarcal de Ce
~»lunya reatr1nge1x lea possibilitats d'associar-se amb 
e~r•• mun1c1p1s diferents ala de la pròpia comarca. 

Viata la necees1tet de def1n1r-se de orme expressa 
.....,.. t• pregunta: "Dona I 'AJuntament la conform1tat e la 
integrac16 del seu mun1c1p1 a la Comarca que 11 aee1gne 
l'AnnelJc de la Lle1 6/1987 de 4 d'abnl 7" 

E& proposa el Ple l'adopció d'un acord mitJançant 
qúel es cona1dere prematura qualsevol resposta 

í~t•~ac1ó comarcal del mun1C1p1 de Llagostera. 
~g~1dement el Sr. Alcalde presente una esmena 

~~~ld• a la mod1f1cactó del dtctemen anteriorment 
fQrmulet: · 

El n.oe-tre mun1c1p1 f1gura 1n1c1alment Integrat en 
co~a d•i G1ronès fru1t de la diVISIÓ comarcal de 
te( t del 1932, no obstant actualment aquesta ln

·~ld~Cl~ ~~ ,.~~efà plenament l'¡nterèa 1 les aap1rac1ona 
~~· oomun1tat per les seguente rao~a$ 
.) L~ ~l1tet eoc1al ha sofert profundeà modl

,~~,~~~!a ~~ 1• ~evoluc16 dels transports 1 el rwt 
'''1tiitl~:'h·1:'t=!t11!1'U••>obre"" l'lows eepectat1vee en relaetó amb ela 

ener&. 
M*Jor extgèncta en la preetac16 de servei& 

••~~o1~ne~-ae amb mun1c1p1~ Lntegrate en altree 

l=t*J~flri;¡~·:::·::•: .... 1 &er ve I & soc la la , ... 
·~ t admtn1etret1u conf1gura un• aèrte de 

10nel de Sàtx1lleret, 
••ar1a de Pol1c1a e Sant 

F or lllécn6 
Fel1u de 

Nec1onal d'Ocupac16 a Palam6&. 

Pr.p
Gu•-

1te JUd1c1ale que mod1f1qu1n els actuals. 
, d'acord amb el que eetable1x l'apartat J 

2 del Decret 216 1987, de 19 de ma1g, abena 
t, en relac1ó amb a D1&pos1c1ó Trans1tòr1a la. de 
6/1987 1 de 4 d'ebr1l, tembe c1tada, el Govern de 

le lttet ha d'estudiar la documentació relat& a a 
iqueet~ conaulta mun1c1pal 1, en el term1n1 mà 1m de 

tnze .. aoa presentar el Par amen de Catalunya un 
~.Jeote de Lle1 per e la mod¡f¡cacló de la d1v1&16 
ceaercel aprovada 1nlc1elment. 

Ten1nt en compte que a d1 1&16 organ¡tzec&ó 
ce .. rcel de Catalunya és un manament e pl1c1 de I Ea
tetut d'AUtonomia de Catalunya 1, per tant, a omarca •• 
un ena ter~1tor1el bee1c en la ostra orgent zec1ó 
errator el 1 que el proced1ment eepec&al de reforma de 

d vaaa6 comarcal pr posada 1 1c1alment permet de 
.;A~oe•dir a 1 edequac1ó e curt term1n1 de mapa comar el a 
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ACTA N' ll / 87 DE LA SESSID CELEBRADA EL DIA 29 DE 
SETEMBRE DE 1987.-

A la vila de Llago~tera, e~~ent le~ vint-i-due~ 
hore~ i deu minut~ del dia vint-i-nou de ~etembre de mil 
nou-cent~ vuitanta-~et, e~ reuneix l'AJUNTAMENT PLE, per 
celebrar aea~ió ordinària sota la Presidència de l'Al
calde, Sr. Narcís Cases Ma~grau, amb l'a~~i~tèncie del~ 
Regidora Sr~. Robert Porte& Gruart, Francesc Boadella 
Buti~ech, Jo~ep Agustí Canals, Robert Bedoae Ferrer6a, 
Josep Mir Miquel, Josep Ayach Costa, Salvador Devent 
Ribera, Lluí~ Ciurene Peradede, Lluí~ Nuell Creua, Josep 
Albà Matamala, Joan Febrellaa Llovere~ i Alfons Elordi 
Mertín. Actue com e Secretari el Sr. Xavier Bea~ola 
Ammetller. 

El Sr. President declare oberta la aeaai6 i s'entra 
en l'estudi dela temes incloao~ en l'ordre del die. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Ea llegeix l'acte de la aeaai6 anterior que, 
trobada conforme, éa aprovada per unanimitat. 

2on.- HABILITACIO 
CARREC DEL SUPERAUIT.-

MODIFICACIO DE PARTIDES A 

2.1.- Donada lectura de l'expedient d'habilitació i 
auplement de crèdit a l'efecte tramitat, viat l'informe 
d'Intervenció i l'informe favorable de la Comieei6 In
formativa d'Hieende i diacutite àmpliament cedeecun dele 
extreme que comprèn le propoete, el eeu objecte, fi
nelitete, i trobant-la conforme amb ela serveis • càrrec 
de la Corporeci6 municipal, de conformitat amb l'article 
490 del text ref6s aprovat per Reial Decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, s'acorda, per unanimitat: 

1er.- Aprovar l'esmentada proposta d'habilitació 
euplement de crèdit en la forme aegoent: -

e) Quantitat utilitzada amb càrrec el superàvit 
dieponible: Ptea. 12.4J6.569,-

b) Habilitacions i suplements que a'acorden: 

- PARTIDA 111.00 Retribucions bàaiquea <aoua, 
triennis). 

350071 

Consignació que tenia : 9.4J0.198,- ptea. 
Suplement... . .......... J.ooo.ooo,- ptes. 
Total resultant .••••••• 12.430.198,- ptea. 

- PARTIDA 171.10 : Personal 
Consignació que tenia : 
Suplement ••••...•...•.• 
Total resultant ••••••.• 

contractat. 
6.890.000,- ptea. 
1.500.000,- ptea. 
8.J90.000,- ptea. 

- PARTIDA 181.50 : Seguretat Social. 



Cons1gn~c1ó que ten18 : 
Suplement ............. . 
Tot~! re~ult8nt ....... . 

1.390.894,- pte~. 

100.000,- pte~. 

1.490.894,- pte~. 

-PARTIDA 211.10 : Despeses 
Consign~c1ò que ten18 : 

d'of1c1n8. 
1.100.680,-

200.000,-
1.300.680,-

ptes. 
pte~. 

pte~. 

Suplement ............. . 
Total re~ult8nt ....... . 

- PARTIDA 222.31 : Con~ervac1ó repar~c1on~ or-
dinàr1e~. 

Con~1gn~c1ò que ten1~ : 
Suplement ............. . 
Tot~! re~ult~nt ....... . 

?.300.000,- pte~. 
3.100.000,- pte~. 

8.400.000,- pte~. 

- PARTIDA 2?1.70 : Vestuari 
Con~ign~ció que teni~ : 

equip per~onel. 
?00.000,- pte~. 

100.000,- pte~. 
600.000,- pte~. 

Suplement .............• 
Total re~ultant ....... . 

-PARTIDA 2?4.10 : Material 
Con~1gn8c16 que ten1a : 

tècn1c i e~peci8l. 

3.200.000,- pte~. 
436.?69,- ptes. 

3.636.?69,- pte~. 
Sup Iemen t ............. . 
Total re~ultant ....... . 

- PARTIDA 2?7.60 : A1gua, 
Consiganc1ó que ten1a : 
Suplement ............. . 
Tot8l re~ult~nt ....... . 

-PARTIDA 2?9.10 : Altres 
Con~ign~c1ó que ten1a : 
Suplement ............. . 
Tot~! re~ultant ....... . 

electr1c1t8t, etc. 
3.3?0.000,- pte~. 
1.800.000,- pte~. 

?.1?0.000,- pte~. 

~erveis de funciOn8ment. 
2.?00.000,- pte~. 

200.000,- pte~. 
2.700.000,- pte~. 

- PARTIDA 471.80 : Tr8nsferència ~ Ent1t~t~ que 
~upleixen servei~. 

Con~1gn8c1ò que ten1a : 
Suplement ............. . 
Total re~ultant ....... . 

4.126.3?7,- ptes. 
2.000.000,- pte~. 

6.126.3?7,- pte~. 

2on.- Que aque~t expedient de modif1c8ció de 
crèd1t~, 8prov8t Inicialment, sigu1 expos8t al públic 
dur8nt quinze d1es hàbils, prev1 anunci en el Butlletí 
Df1c1al de 18 província, 1 en el t8ulo d'edictes de la 
Casa Consistorial. 

3er.- Que l'expedient aprovat 
considerarà aprov8t def1n1t1vament si 
reclamacions. 

in1c1alment e~ 

no es presenten 

3er.- APROVACIO DEFINITIVA D'HABILITACIO I MODI
F!CACIO DE PARTIDES A CARREC DEL SUPERAVIT DE 1986.-

3.1.- Atès l'art. 4?0.3, del text refós aprovat per 
Re1al Decret Leg1slatiu 781/1986 de 18 d'8br1l. 

Donat que no s'han prodult reclam8c1ons. 



S'acorde per unanimitat: 

I.- Aproyer l'expedient Q'hebiliteció i •up)e•e~~ 
de cr6dit n• 1 Mitj•n9ent aobrant de liquidació del 
P~••eupoat de l'exercici ante~ior. 

11~- Expoeer el preaent acord a informeci6 públ~O•• 

4rt.- APROUACID DATA CREDlTS lHCOBRéBLES.-
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b).- Parcel.l<!! de terreny o pat1 d'¡gu<!!l Sltu<!!ció 
que 1 'anter1or, de superficie 75m2.- Lim1ts: esquerre, 
entrant nord, carrer sense nom; dreta, Sur, la finca 
<!!nter1or; 1 darrera est, la Casa Consistorial. 

INSCRITA <!! 1 tom 1}17, ll1bre 75, fo l1 148 v', f 1nca 
núm. 2744, InscripCIÓ 4a. del Registre de la Propietat de 
G1rona. 

II.- Establir com a preu de compra el de 900.000,
ptes. de les quals 450.000,- ptes. an1ran a c~rrec del 
v1gent pressupost 1 la resta es far<!!n efectives l'e
xerciCI vinent. 

III.- Facultar al Sr. Alcalde per signar 
cumentació pertinent. 

la do-

6è.- DONAR COMPTE DE DIFERENTS DECRETS DE L'AL
CALDIA.-

6 . 1.- Seguidament es dóna coneixement al Ple dels 
seguents Decrets d1ctats per l'Alcalde: 

a) "D'acord amb les atribucions que em confereix 
l'article 4}.} del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals es nomena al Sr. 
LLUIS NUELL CREUS representant de 1 'Ajuntament dins el 
Consell Escolar del Col.legi Públic Lacustària.- Man<!!t 
s1gnat pel Sr. Alcalde a Llagostera el quatre de setembre 
de m1l nou-cents vu1tanta-set." 

b) "D'acord amb les atr1bucions conferides per 
11art. 41.22 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació amb 
l'art. 21.1.i) de la Lle1 7/1985 Reguladora de les Bases 
de Règim Local DECRETO : 

I.- Es procedeixi a presentar recurs d'apel.lac1ó 
davant la Sala corresponent del Tribunal Suprem contra la 
SentènCI<!! reca1guda en ¡ud1c1 contenciós-administratiU n' 
272/86-F.E.C.S.A./Ajuntament de Llagostera. 

II.- S'emeti pels serveis jurid1cs de l'A¡untament 
informe relatiu al procediment segu1t en la C<!!usa. 

III.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió 
que celebri. 

Manat 1 s1gnat pel Sr. Alcalde a Llagostera el 
Vlnt-¡-ú de setembre de mil nou-cents vuitanta-set." 

7è.- LIQUIDACIO D'ESTAT DE COMPTES 1er. SEMESTRE 
DELS SERVEIS DE SUBMINISTRE D'AIGUA POTABLE.-

7.1.- Atès els punts 21.c 22 del contracte 
d'ad¡ud1cacíó de la gestiÓ del servei domic1liar1 d'aigua 
potable al munic1p1 de Llagostera, subscrit per aquest 
A¡untament amb la company1a GESESA, es presenta la se
güent l¡qu¡dac¡ó corresponent al ler. semestre de 1987: 

A FAVOR DE L'AJUNTAMENT: 

a) Import total facturat 1 cobrat corresponent 

- ~ - - · --- - --- - -
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~ 
a la facturació d'a1gua 

del 2on. tr1mestre 
1.966.756,- pts. 
b) 1mport total facturat 1 

a la facturac16 d'a1gua 
del 2on. trimestre 

1.819.898,- pts. 

i conservaciÓ ramal 
de 1987 ................ . 

cobrat corresponent 
i conservaciÓ ramal 
de 1987 ................ . 

IMPORT TOTAL A FAVOR DE L'AJUNTAMENT 
3.786.654,- pts. 

A FAVOR DEL CONTRACTISTA: 

a) M3. facturats en el 1er. trim./87 
51.684,- m3. x 32,10 pts/m3. 

1.659.056,- pts. 
b) M3. facturats en e 1 2on. t rim. /87 

49.411,- m3. x 32,10 pts/m3. 
1.586.093,- pts. 
e) Pagament I.V.A. de la facturaciÓ correspo-

nent al 1er. trlm./87 (realitzat el 13/4/87) 
115.200,- pts. 
dl Pagament I.V.A. de la facturac1ó correspo-

nent al 2on. trim./87 (realitzat el 17/7/87) 
107.177,- pts. 

IMPORT TOTAL A FAVOR DEL CONTRACTISTA ...... . 
3. 467. 526 '- p ts. 

3.786.654,- ptes. 
3.467.526,- ptes. 

SALDO A FAVOR DE L'AJUNTAMENT... 319.128,- ptes. 

El que és trobat conforme i aprovat per unan1mitat. 

8è.- OBRES DE MILLORA DE LA RED GENERAL D'AIGUA 
POTABLE.-

8.1.7 Atès l'art. 4.5 del contracte d'Ad¡ud1cac1ó 
de la Gest1ó del Servei domicil1ar1 d'a1gua potable entre 
aquest A¡untament 1 la companyia concess1onàr1a GESESA. 

Vistes la relac1ó de millores presentades per 
l'empresa GESESA i atès el dictamen emès per la Comissió 
Informat1va de Governac16 1 Serveis. 

S'acorda: 
1.- Procedir amb una part1cipació del 50 % a 

l'automet1tzació de règ1m de bombe1g 1 senyal1tzeció de 
la central elevadora a través d'un s1stema de ràd1o. Els 
meter1als 1 instal.lac1ons quedar<!ln adher1ts al patr1mon1 
mun1cipal. 

II.- Reposar una valvula de comporta, diàmetre 80 
mm. 1 pou de reg1stre <!! l'encreuament de Correus. 

III.- Reposar una vàlvul<!! de comporta 1 dos pous de 
reg1stre a la pla9a Catalunya. 

IV.- Comun1C<!!r el present acord a 1 'empresa GESESA. 

350073 



9è.- PRORROGA DE LA CONTRACTACIO RECAPTADOR.-

9.1.- Atè~ el contracte pel que e~ ve regint el 
Servei de Recaptac1ó muntcipal entre aque~t Ajuntament 
el Sr. Carie~ Mateu Casella~. 

Donat el punt quart del matetx en què ~·e~tableix 
que l'AJuntament i el Recaptador podran prorrogar el 
contracte per a cada~cun del~ exercicts ~egüent~. 

El Ple acorda, per unanimitat: 

I.- Prorrogar el contracte pel que e~ rege1x el 
~erve1 municipal de recaptació un any, establtnt-se de 
forma expre~~a la seva valide~a fins el 31 de desembre de 
1988. 

Il.- Comuntcar el present acord al Sr. Carles Mateu 
Case llas. 

lOè.- CONTRACTACIO DELS SERVEIS TECNICS D'UN AR
QUITECTE.-

10.1.- Donades les tmpertoses necessitats de 
procedir a la dinamitzactó de Iee actuacions urbaníe
ttques en el terme de Llago~tera. 

Ate~a la manca de per~onal prop1 1 per a~~umtr la 
complexa ta~ca que el desenvolupament urbanf~ttc com
porta. 

El Ple acorda, per unanimitat: 

1.- Signar un contracte d'asse~~orament urbaní~tic 
entre l'Ajuntament de Llago~tera i l'arquttecte Sr. Joan 
Rtera Vidal amb vi~te~ a la preparació, redacció i se
guiment d'expedients urbanístics sens perJudict de les 
atribucton~ conferide~ a l'arquitecte municipal com e 
ta I. 

Il.- E~tablir com a contraprestació del~ 
de ?2.?84,- ptes. més l.V.A., en functó de 
mensual~, i la de 1.878,- ptes./h. en el que 
le~ esmentade~, revaloritzables en functo de 
experimentat per l'I.P.C. 

serveis la 
28 hores 

sobrepassi 
l'increment 

III.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura 
del contracte corresponent que ttndrà una vigència d'un 
any prorrogable s1 les parts atxf ho con~tderen. 

11è.- DIFERENTS CONTRACTACIONS LABORALS.-

11.1.- Ate~es les urgents nece~sttats de procedir a 
una activactó de diferents àrees de l'Administració 
Munictpal 1 donada la tmpo~sibtlitat d'esperar a l'oferta 
pública d'ocupacto per a l'any 1987. 

donat l'art. 103 de la LI e 1 7/87, de 2 d' abr 11, 1 
art. 126.2.b., 176, 177 del Retal Decret 781/86, de 18 
d'abril. 

L'AJuntament Ple acorda, per unantmitat: 
1.- Procedir a la contractactó laboral per un 



per(ode de 12 me$0$ 1 mitjan9ant concur$, de personal 
ed$crit el$ segQents càrrecs: 

-un professor de dibuix e tempa parcial. 
- un auxiliar de policia e JOrnada complete • . 
- doa dinemttzedora culturals e jornede complete. 
-un monitor esportiu e jornada complete. 

11.- Adscriure un membre de la plantilla de policia 
d'aquest Ajuntament, ela $erveia administratius com e 
agutzil. 

III.- Facultar el Sr. Alcalde per aignar la do
cumentació pertinent. 

12è.- PRECS I PREGUNTES.-

Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula per 
al.leger i justificar le urgàncie de la següent moci6: 

12.1.- Recentment l'entitat esportiva "LLAGOSTERA 
COt1PETIC10" ha proposat el desenvolupament d'una prove de 
velocitat per a karta, puntuable pel Campionat de Ca
talunya el proper 11 d'octubre. 

Atèa que aqueata prova a'ha de desenvolupar en un 
tra9et ~rbà ea creu oportú aigui l'Ajuntament Ple qui 
deliberi i acordi el que cregui mé• oportú. 

Pel que a'he exposat ea creu justificat que ea 
declari la urgència i que s'entri e conèixer el fona de 

~-.~~~~~,··~~~~-·.-···~~· ~r.._.~~-~¡J¡j~p~~ 
de 1-. moc;_i6 p.re•.·~~,,._.._.,.~,•··• 
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blement la veloc1tat del& karts. E&ta proh1b1t esta
ctonar-&e en aque&tes entrades 1 &ortide&. 

2.- Una parada de &ocorrtment que dt&pO&l d'una 
ambulància i per&onal e&pecialttzat en el ca& d'haver de 
tran&portar algun fer1t. 

3.- Un &ervei d'extintor&. 
4.- Un lloc per a l'aparcament dels vehtcle5 del& 

corredor& 1 organitzador&. 
Tote& aque&te& tn&tal.lacton& hauran d'e&tar 

clarament &eparade& del& llocs destinats al públtc i 
totalment vigilat 1 vallat, &en&e accés a le& persones no 
autoritzade&. 

La &ortida ha d'estar, almenys, a 10 metre& de tota 
corba. 

Si el traçat de la pista no impedetx, per ella 
mateixa, la po&stbilitat de tot accident, la seva pro
tecciÓ haurà d'obtenir-&e artificialment. 

Aque&ta protecctó pot aconseguir-se mitjançant 
bele& de palla, o altre& elements que no pugu1n cons
tituir risc per al pilot, i s'acon&ella que per cada 
metre lineal de circuit es col.loqui una bala de palla o 
protecció similar, procurant major concentració de les 
proteccions en el viratge& 1 punt& més perillosos del 
circuit, a jud1c1 del dtrector de carrera. 

No &eren tolerades les proteccion& a base de 
neumàtics. 

En el cas de que el traçat tingui algun punt de 
contacte, o bé ttngui dos trams que di&corrin paral
lelament, la separació haurà de protegir-&e amb la màxima 
eficàcia, doblant o triplicant la protecció, s1 fos 
nece&&ari. 

Le& proteccion& han de tenir una altura m(nima de 
70 cm. En cas d'existir ob&tacle& que oferetxin perill 
als corredors, tals com pals, arbre&, con&truccions, 
etc., al co&tat de la ptsta, aque&t& hauran de prote
gir-&e eficaçment. 

Els expectador& hauran d'estar &ituats darrera de 
le& proteccion&, les quals e&taran com a mínim, sttuades 
a 2 m. de la pi&ta. 

Tots els concur&ants comptaran amb l'oportuna 
llicència federativa. 

d).- L'Ajuntament queda exonerat mit¡ençent el 
pre&ent acord de qual&evol respoonsabilttat derivada de 
culpa o negl1gànc1a. Igualment e& fa con&tar de forma 
expressa la tnaplicabilttat dels art. 1902 i &egüent& del 
C.C. referent& a l'acta organ1tzat1u. 

12.2.- El Sr. Fabrellas &'tnteres&a pel procediment 
segu1t per aconsegutr el pagament del& de&perfecte& 
oca&tonats a una farola &ituada a l'encreuament del 
carrer Panede& amb el carrer Cantallop& con&equéncta de 
l'accident de circulactó oca&tonat pel Sr. Jo&ep Anton1 
Sanchez López el dta 21/8/86. 

El Secretari de la CorporaciÓ espec1f1ca que le& 
accton& encaminade& al re&cabalament de dany& per¡u-
dtct& per la via penal com a ¡udic1 de faltes. 

El Secretart de la corporectó e&pectflca que en 
data 1 d'octubre de 1987 el Jut¡at de Otstrtcte n · 2 de 



Girona dictà auto d'ebaoluci6 a Joeé Antonio Sànchez 
L6pez el coneiderer extinguida la reeponeebilitet penal 
per preecripci6 de la falta enjuicieda, fet que motive 
l'arxiu de la c•uee penal i deixa oberta la poeaibilitet 
de recl•m•r ela danya via civil. 

12.J.- El Sr. Albà denuncie l'incompliment rei
teretiu de la prahibici6 d'aparcament el peeaei; Pompeu 
F•bre. 

el Sr. Baedelle reapon que a'he lagret un cert ;reu 
de canoienci•ci6 fruit del mateix 6e l'inferior número de 
denúnciea cureedea tatea ellee a la Direcci6 General de 
Tràfic. 

El Sr. Huell creu que la vigilància del peaeeig 
tindria que mer6ixer eepeciel incid6ncie. 

I per no haver-hi m6e eaeumptee de qu6 trecter, 
quan a6n Iee vint-i-quetre horee, el Sr. Preeident eixece 
la aeaai6 i e.O ella la preaent eote, que •• aignede pela 
eaaietente, amb mi, el Secretari, que ha certifica. 

L'ALCALDE 

~ 



ACTH N" 12r87 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA ó D'OCTUBRE DE 1987.-

A la vtla de Llagostera, essent les vtnt-1-dues 
hores del dta sts d'octubre de mtl nou-cents vuitanta
set, es reuneix l'AJUNTAMENT PLE, per celebrar sessió 
extraordtnàrta sota la Presidèncta de 1 'Alcalde, Sr. 
Narcís Casas Masgrau, amb l'essistèncta dels Srs. Robert 
Portas Gruert, Francesc Boadella Butt~ach, Josep Agusti 
Canals, Robert Badesa Ferreres, Josep Ayech Coste, Lluis 
Cturana Paradeda, Salvador Devent Rtbera, Josep M1r 
Miquel, Lluís Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Joan 
Fabrellas Lloveras, 1 Alfons Elord1 Martín. 

Actua com a Secreter¡ el Sr. Xavier Bassols Arn
met 11 er. 

El Sr. Prestdent declara oberta le sess16 1 s'entre 
en 1 'estudt dels temes inclosos en 1 'ordre del dte. 

ler.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llege1x l'acta de le sessió entertor que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- DECLARACIO ZONA CATASTROFICA DEL MUNICIPI.-

2.1.- Ateses les extraordtnàries pluges caigude~ 
els passats dies 2 1 3 d'octubre, que l'Oftcine de Me
teorologia de 1 'Aeroport Girona-Costa Breva xtfra en 
105,7 1./h. i 172 1./h. respectivament. 

Vistos els greus per]udtcis ocasionats per l'eccció 
conjunta de les rtuades 1 l'aigua calguda. 

Donat el Retal Decret de 27 de març de 1981 sobre 
Coordinación de medtdas con motivo de situectones de 
emergencia o de naturaleze catastróftca. 

El Ple acorda per unantmltat: 
1.- Sol.lictter a la Dtrección General de Pro

tecctón Civ1l previ els tnformes corresponents le de
claració de zona catastròftca per el terme municipal de 
Llagostera soltdarttzant-se amb els muntctpts de Caldes 
de Malavella, Maçanet de la Selva, Sils 1 Vtdreres, també 
greument afectats. 

Il.- Donar constàncta de la gravetat del fet, dels 
seus per]udicts per a l'agrtculture, els serve1s 
m1tjans de comun1cació públics 1 els 1nteressos par
ttculars molts d'ells desasststits d'assegurances. 

III.- Procedir a una valoració detaÏlada dels danys 
soferts e les següents tnstal.lactons: 

- red general d'atgua potable. 
de clavegueram. 
d'enllumenat públic. 

- asfaltat de carrers. 
- cam1ns rurals. 
- desperfectes en v¡vendes 1 locals 

conseqüència del desbordament de rieres 1 
ficiènctes de la red de desguas. 

- agrtcultura 1 conreus. 
- immobles muntcipals. 

- -· -----· ----- -- -- - ---

de 
de 

negoc1 e 
les tnsu-
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No ob5tant això, una valoració qeneralitzada permet 
fer una aproximació a 60 milion5 en pèrdue5, 

IV.- Ate5e5 le5 greu5 con5eqüèncie5 que per l'e
conomia familiar han repre5entat el5 fets e5mentat5. 
E5pecialment en aquelle5 per5one5 en que la manca de 
recursos coinCideix amb el fet de que no p055eeixen cap 
tipu5 d'a55egurança. 

Atès que els pressupostos 
insuficients per atendre a la 
serveis afectats. 

municipal5 e5 
reparació del5 

mostren 
béns 

Sol.llcitar les 
de les establertes en 
27 de mar¡;. . 

a¡udes que es creguin més adients 
1 'art. 3 de 1 Re i a 1 Decret 692/81 de 

V.- Trametre el present 
província i al Departament de 
litat de Catalunya. 

acord al Govern Civil de la 
Governació de la Genere-

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, 
quan 5Ón les vint-i-due5 hores i trenta minuts, el Sr. 
President aixeca la 5es5ió i amb ella la pre5ent acta, 
que és signada pel5 assistents amb mi, el Secretari, que 
ho certifico. 

EL SECRETARI 

350076 



ACTA Ng 13/87 DE LA SESSIC ~XTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 D'Of 
TUBRE DE 1987.-
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

En XAVIER BASSOLS AMMETLLER, 
l'A¡untament de Llagostera 

com a Secretar¡ de 

CERTIFICO: Que l'AJUNTAMENT PLE, en sessió ex
traordinària celebrada el d1a 14 d'octubre de 1987, va 
adoptar els acords que figuren a l'acta que cop1ada 
literalment, d1u: 

"A la v1la de Llagostera, essent les vint-i-dues 
hores del d1a catorze d'octubre de mil nou-cents VUI
tanta-set, es reuneiX l'AJUNTAMENT PLE, per celebrar 
sessió extraordinària sota la Presidència de l'Alcalde, 
Sr. Narcfs Casas Masgrau, amb l'assistència dels regidors 
Srs. Robert Portes Gruart, Francesc Boadella Butíñach, 
Josep Agustl Canals, Robert Badosa Ferrerós, Josep Mir 
Miquel, Josep Ayach Costa, Salvador Devent Ribera, Llufs 
Ciurana Paradeda, Llufs Nuell Creus, Josep Albà Matamala, 
Joan Fabrellas Lloveras i Alfons Elordi Martln. Actua com 
a Secretari el Sr. Xavier Bassols Ammetller. 

Feta l'oportuna notificació de la 
d'extrord1nàr1a urgència de la convocatòria 
compliment al que estableix l'art. 42.2.b) 
7/85 de Bases de Règim Local es passa a 
assumptes següents: 

declaració 
de Ple donant 

de la Lle1 
debatir els 

ler.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llegeix l'acta de la sessió anter1or que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- APROVACIO PROJECTE DEFINITIU DEL PAVELLO 
POLIESPORTIU MUNICIPAL.-

2.1.- Atès l'acord de l'Ajuntament Ple de data 19 
de gener de 1987 pel que s'acordava sol.llcltar a la 
Generalitat de Catalunya la 1nclusió de les obres de 
construcció d'un pavelló poliesportiu dins del seu 
programa d'a¡uts per aquestes edif1cac¡ons. 

Donada la ResoluciÓ del D1rector General de 
l'Esport de 4 de maig d'enguany en la que s'aprova la 
llista provisional d'a¡uts 1 en la que s'inclou aquest 
A¡untament. 

Vist el pro¡ecte def1nit1u del pavelló redactat 
pels arquitectes Srs. Assumpció Puig 1 Joan R1era. 

Atès l'art. 6 de l'Ordre de 23 de desembre de 1986 
en el que s'espec1f1quen els documents a aportar per 
acced1r als ajuts a la 1nvers~ó per a la construcc10, 
ampliació, remodelatge 1 acondic1onament d'1nstal.lac1ons 
esport1ves. 

El Ple acorda per unan1m1tat: 
1.- Aprovar el pro¡ecte def1n1tiu de construcció 

del nou pavelló poliesportiu de Llagostera. 



11.- Trametre un exemplar del mateix juntament e~ 
o6pie del preaent acord e la Direcció Generel de l'Eaport 
de le &ên•r•litet de Cetelunya. 

111.- Expoaer al pQblic el preaent acord •i i•n~ 
l~aer,çiO d'un ediqt• en el Butllet( Oficial de le JrO• 
~ . 



Fabrellas Lloveras. Han eKcusat la seva assrstèrc1a els 
Srs. Josep Mrr Mrquel r Alfons Elord1 Mart•n. 

Actua com a Secretarr el Sr. Xavrer Bassols Am-
metller. 

en 
El Sr Presrdent declara oberta la sessr6 1 s'entra 

l'estudi dels temes 1nclosos en l'ordre del dra. 

1er - LECTURA I APROUACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llege1x l'acta de la sessró anterror. 
aprovada per unanrmrtat. 

que 

2on.- APROUACIO INICIAL DE LES ORDENANCES MUNI
CIPALS.-

2.1 - Uu;tos els 
frscals, a proposta 
aquesta frnalrtat, el 
seguent acord; 

expedrents referents a ordenances 
de. la Comrssró cone.t1tu1da amb 

Ple de l'AJuntament adopta el 

ler.- Aprovar rnrcralment 
seguents: 
Num. Concepte 

1 Expedrcro de documents. 

les ordenances 

2 Prestacró del server d'escorxador munrcipal 
3 Trnença r circulació de gossos. 
4 Prestacró del server de clavegueram. 

fiscals 

5 Ocupacr6 de terrenys d'us p~blrc amb mercaderies, 
materials de construccró r srmrlars. 

6 Llrcèncra d'obertura d'establrments 
7 Entrada de veh1cles a través de la vorera 1 reserves 

de via p~blrca. 
8 Llrcèncres urbanístrques. 
9 Inspeccro de motors, calderes r altres rnstal.la-

crons o aparells d'energra. 
10 Recollrda domrcrlrarra d'escombrarres. 
11 Server de cementir1 munrcrpal. 
12 Dret d'escomesa a la xarxa general d'argua potable. 
13 Desguassos, canalons r altres rnstal.lacrons ana-

logues. 
14 Balcons r trrbunes. 
15 Ocupacr6 de terrenys d'us p~blrc amb taules r ca-

drres 
16 Impost munrcipal sobre la publrcitat. 
17 Portades aparadors r vrtrrnes. 
18 Façanes en mal estat de ccnservacrò. 
¡q Barraques r llocs de venda srtuats en terrenys d'as 

publrc 
20 Impost mpal. sobre crrculacró de veh•cles. 
21 Serve1 d'auto-taxi 
22 Drets d'explotacro de la prscrna mur.ícl.pal. 
23 Partrcrpacro d rnqressos bruts de lee. empree.es 

e~plotadores de serve1s 
26 Solars sense vallar. 
28 Imposrcró de multes 
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29 Recoll1d~ de veh1cles de la v1a públ1ca. 
30 Immob1l1tz~cio de veh1cles. 

2on.- Expos~r ~1 públ1c a les ofic1nes mun1cip~ls 
els exped1ents corresponents dur~nt el term1n1 de trent~ 
d1es hàbils, perquè s'hi puguin present~r reclam~cions 1 
suggeriments, m1t¡~n~ant un anunci el Butlletí Of1ci~l de 
I~ prov!'nc1~. 

3er.- Si un cop transcorregut el term1ni leg~l no 
hi h~ h~gut recl~m~c1ons n1 suggeriments: 

~)Els expedients restar~n aprovats def1nitiv~ment, 
sense que calgui un nou acord. 

b) Es comunic~rà I 'aprovació def1n1tiva a l'Ad
ministr~ció de I 'Estat 1 ~ la General it~t de C~t~lunya 
es publicarà el text Integre de les orden~nces corres
ponents al B.O.P. 

e) Les orden~nces, un cop h~gin est~t publicades al 
B.O.P. i hag1n passat quinze dies hàbils d'en~à que 
l'Administració de l'Estat 1 la Generalitat de Catalunya 
hagin rebut la comun1cació de l'acord, entraran en vigor 
simultàniament amb el pressupost de l'exercici econòmic 
següent, si les m~teixes ordenances no preveuen ex
pressament una altra data. 

Seguidament el Sr. Josep Agustf, Regidor-Delegat 
d'Hisenda, procedeix e una explicació general dels 
augments i modificacions experimentats en les presents 
ordenances fiscals en relació a les de I 'any 1987. 

CONSELLERS.-

~.1.~ ~t•e l'er.t. 7~.1 de la 
-~~•l, re9uledo~a de lea Baaea del 
1'114JuHI el odf'et e percebre retribucions 
càrrecs municipals. 

Llei 7/8~ de 2 
R•gim Local que 

per l'exercici de 

~iet l'acord eetablert entre l'Aaaoeiaci6 Catalana 
de; .Mur.tltC:i.pte 1 le Federeció de Municipis de Catalunya, 
.. t.-l•et per fixar ela paràmetre• ind¡catiua i "• 
~iftculent• en relació a lea retribucions. 

el dictamen elaborat per la Comiaa16 Infor-



mat¡va d H1senda. 

El Ple adopta, per unan1m1tat, el present acord: 

1.- Alcalde ............ . 
T1nent d'Alcalde ... . 
Reg1dors ......... . 

I I.- C. de Govern ..... . 
Ple Mun lC 1pa I. ... . 
Com1ss1ó lnformattva 

III.- V1atges ............ . 
Mtt ¡a d1et.a ........ . 
01eta completa ..... . 

40.000.- ptes. 
25.000,-
20.000,-

2.000.- ptes. 
2.000,-
2.000,-

mes. 

ass1stènc1a. 

20,- ptes./km. 
2.000,-
7.000,-

Els pagaments es realitzaran trimestralment amb 
efectes retroactius des del trenta de ¡uny de 1987. 

4rt.- ADHESIO A LA PROPOSTA DE MASCOTA ~ELS JOCS 
OLIMP ICS.-

Aquest punt de l'ordre del d1a es 
d'un posterior estudt més profund. 

detxa pendent 

7è.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIO PER A LA CONSTRUCCIO 
o I Ut~ POU.-

5.1.- Atesa l'Ordre de 24 de mar~ de 1987 per la 
que es convoca la concess1o de subvenc1ons a 
defiCitaris en matér1a d'abastament d'atgua. 

mun1c1p1s 

Donada l'engo1xosa carestia d'aquest 
els mesos d'est1u prop1c1ada per un augmer1t 
flotant 1 a un ma¡or consum. 

element en 
de població 

Atesa la IniCiativa de construcc1o d'un pou d'a¡gua 
en la zona esportiva de Llagostera 1 v1stos els estud1s 1 
prospeccions efectuades. 

El Ple adopta, per unan1m1tat, el seguent acord: 

1).- Sol.l1c1tar la 1nclus1ó de l'obra de cons
trucció d'un pou en la Zona Esport1va, dtns la segona 
fase d'actuacions de la Dtrecc1ó General d'Obres HI
dràuliques que compren el 2on. 1 3er. tr1mestre de 1987. 

2).- Sol.llcltar una subvenc1o per la quantitat de 
2.170.400,- ptes. resultant de les obr·e5 de construcciÓ 
d'un pou de sonde1g a 90 m. de profunditat, 1 de fer un 
sonde1g a 1?0 m. 

ll.- Aprovar les despeses de sonde¡q construCCIÓ 
del pou presentades per PerforaCions Sacoi, f~ctures num. 
87044 1 87047, qu1nes quanties globals es corresponen a 
la subvenc1o sol.l!cltada. 

6è.- SOL.LICilUD DE ~UBVENCIO PER A L'ESCOLA DE 

- -· --·-·~--· __ ., ___ ~- ----·--~- .. _ --



BELLES ARTS.-

6.1.- Ateae la convocatòria per e l'edjudiceci6 
d'ejuta econòmica ela centrea d'enaenyement d'Arta 
Plàatiquea dependenta d'Ajuntament& i Aaaocieciona de 
caràcter no lucratiu endegada per la Diputeci6 de Girona. 

Donades lea necessitats de l'Escole de Bellea Arta 
de Llagostera s'adopte el aegüent acord per unanimitat: 

1>.- Sol.licitar a l'Excma. Diputaci6 de Girona un 
ajut per sufragar lea despeses de manteniment i enae
nyan9a de l'eacola de Belles Arta de Llagostera, aegona 
estudi i memòria annexe. 

7•.- APROVACIO BASES QUE HAN DE REGIR 
CONTRACTACIO D'UN DINAMITZADOR CULTURAL 
ESPORTIU. 

PER A LA 
UN MONITOR 

7.1.- At•• l'acord de Ple de data 29/9/87 pel que 
convocatòria de diferents places la-

At•• l'article 26 del R.D. 2223/84, de 19 de de
aervei de l'ingrés del peraonal al 

per unanimitat: 

de monitor en lea 
t(to~ de aoco-

Y•lerarè treballa realitzats en el camp 
•Qnpr•te .. nt en l'enaanyement d'eacole~a, 1 

~'-'1~ .. ·--.~• eco.penyar ela eaport1etea en l•a 
~ ea reelit•~n en d&ea feat&ua. 

B.o.R. 
ea preaent1n lea 



Be.- APROVAC.l O DEL PLA DE NETEJA tiUN I CI t'>HL.-

8.1.- Ateses les greus def1c1enc¡es Infraestruc
turals que ex1ste1xen en el mun1c1p1 de Llagostera en 
quant a neteJa v1àr1a. 

Donada Ja necessitat d'atendre d'una forme 
el servei mun1c1pal de recoll1da de de1xalles 
conc1enc1aC1Ó c1utadana. 

global 
la 

Al Ple es propo:.a l'aprovac1ò d'un Pla de nete¡a 
mun1c1pal qu1nes l•nees bàs1ques seran Jec seguents: 

1) Col. locaciÓ de 2? noves papereres. 
2) AdquiSICIÓ d'un contenidor d'escombraries. 
3) Adqu1s1ció d'un contenidor de v1dre per al seu 

reciclatge. 
4) AdquiSICIÓ a curt term1n1 d'una màqu1na es

combradora de carrers. 
?l Adre~ar una c1rcular 

l1nees d'actuació mun1c1pal. 
als ve1n5 

El Sr. Boadella pren la paraula per 
necess1tat de les anter1ors actuacions. 
es procedirà a la ret1rada dels actuals 
aboquen escombr·ar 1es en llocs d' espec 1a 1 
v1vendes 1 que a1xf mateiX el conten1dor 
reciclatge es col.locara a pr·ova. 

expl1cant 

JUStificar 
Espec1f1ca 

b1dons on 
aglomeració 

de v1dre pel 

les 

la 
que 

s'h1 
de 

seu 

El Sr. Alcalde prec1sa que totes aquestes a~tua

Cions no seran fructfferes Sl no es procedeix a un se
guiment 1 control a l'hora d'abocar escombraries. so
bretot en aquells llocs on avu1 s'h1 troben b1dons. HlXI 

mate1x creu que la placa Catalunya no és el lloc mes 
ad1ent 011 col. lacar un conten1dor de v1dre. 

El Sr. Boadella contesta que en les poblacions de 
G1rona Cassa de la Selva tenen col. lacats semblants 
contenidors en el centre de la poblac1ó 1 que a més a 
més, en la pla~a Catalunya es concentren d1versos bars. 
pr1nc1pals usuariS del servei. 

Posada 
unan1m1tat. 

la proposta a 

9è.- PRECS I PREGUNTES.-

votaciÓ 

En aquest punt de I 'ordre del 
Sr. M~r. 

es aprovada 

:. '1ncorpora 

9.1.- El Sr. t~uell Informa de que propArament 
representaran quatre obres de teatre, que s' 1n1c1arà 
curset de cu1na, ¡untament amb un d'ang.ès. 

Atxf mate1x 1 Informa de la propera creac1o 
serve1 de normalttzac16 l1nquist1ca que eslar6 a 
pos1cio de tots els c1utada~s. 

per 

e I 

es 
un 

d'un 
diS-

per no haver-hi m~s assumptes de què tractar, 
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1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Ea llegeix l'ecte de le aeaai6 enterior que é& 
eprovede per unenimitet. 

2on.- DESPATX OFICIAL.-

2.1.- Escrit de le DIPUTACIO DE GIRONA, R.E. n• 
1.4~6, comunicent l'eproveci6 del Ple d'Ajudes per e 
Eacolea d'Art& Plàstiques 1987, e fi de doner suport ela 
centre& que d'equeate mene ea donen e diferent& municipi& 
de lea comerquea gironines, entre ela queia hi figure 
Llegoatere per le quentitet de 111.000,- pte&. 

2.2.- Escrit de le DIRECCIO GENERAL D'OBRES HI
DRAULIQUES, R.E. n• 1.4~7, comunicent le conce&&i6 d'une 
aubvenci6 de 2.1~0.400,- pte&., dina le convocetòrie de 
aubvencion& per e mun1c1p1& deficiteria en metèrie 
d'ebe&t d'eigue (Ordre de 24 de mer9 de 1987). 

'er.- APROVACIO DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA DE LA CONCA DEL RIDAURA I 
DESIGNACIO DE REPRESENTANTS MUNICIPALS.-

,.1.- Ateaoa ela erta. 44 i 4~ de le Llei 7/8~ 
reguledore de lea Beaea de Règimm Locel. 

Ateaoa ela erta. '~ i següents del refòa de 

JoNTERI1UN1 CI fiW.. uc:J-i 



quan son le s v tnt-t-nou hores 1 d o tze mtnuts, el Sr. 
Pres 1dent at x eca la sess1ó 1 amb ella la present acta, 
que és stgnada pels asststents ,. amb m1, el Se c retari. que 
ho cert1f1co. 

L'Alcalde 

~ 

I 
? I 

~~), .. / - ...;., 
~ ".'_Zf'-:,..f/;}/'?_'-> 
(¡ [)f . 

L---' 1'- .... 

Els Tinents d'Alcalde 

i Regidors, 

El Secretari 

ACTA N. 1?/87 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 1987.-

A la vila de Llagostera, essent les vint-i-dues 
hores i vint-i-un m1nuts del dia vint-1-ú de desembre de 
mil nou-cents vuitanta-set, es reuneix l'AJUNTAMENT PLE, 
per celebrar sessiÓ extraordinària sota la Prestdència de 
1 'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau, amb 1 'asststència 
dels Regidors Srs. Robert Portas Gruart, Josep Agustr 
Canals, Francesc Boadella Buttñach, Josep Ayach Costa, 
Josep Mtr Miquel, Salvador Devant Ribera, Llurs Ciurana 
Paradeda, Robert Badesa Ferrerós, Llurs Nuell Creus, 
Josep Albà Matamala, 1 Alfons Elordi Martín. No ha 
excusat la seva assistència el Sr. Joan Fabrellas Llo
veras. Actua com a Secretari el Sr. Xavter Bassols 
Ammet ller. 

El Sr. President declara oberta la sesstó i s'entra 
en 1 'estudi de ls temes tnc los o:; en 1 'ordre de 1 di a. 

350080 
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Art. 1r.-- CONSTITUCIO I FONAMENTS LEGALS.-

Le Mancomunitat Intermunicipel Voluntària de le 
Conce del Rideure e& constitueix en ú& del dret eaao
cietiu reconegut ela Municipis pela erticlea 44 de le 
Llei 7/95, de 2 d'abril, Reguladora de lea Beaea de Règim 
Local, 113 i aegQenta de le Llei 9/97, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Locel de Cetelunye, 35 aegQenta 
del R.O.L. 791/96, de 19 d'abril, pel quel a'eprove el 
text refòa de lea diapoaiciona legela vigent& en metèrie 
de Règim Local, 31 i aegQenta del R.O. 1690/96, d'11 de 
juliol, pel quel a'eprove el Reglament de Pobleci6 i 
Demerceci6 Territorial de lea Entitat& Locela i 140 del 
R.O. 2569/96, de 29 de mer9, pel quel a'eprove el Re
glament d'Orgenitzeci6, Funcionament i Règim Jurídic de 
lea Entitat& Locela. 

Ar•. 2n.-- NATURALESA I PERSONALITAT JURIOICA.-

A partir de le aeve conatituci6, la Mancomunitat 
tindrà la naturalesa d'Entitat Local amb peraonelitet 
capacitat jurídica per el compliment de llura fina ea
pec(fica, i ea regirà pela presenta Eatetuta i, en ela 
extrema que en ella no ea contemplen, per la legialeci6 
vigent d'acord amb l'eaqueme de fanta normetivea pre
velenta. 



supramunictpal, sempre que s'extenguin amb unitat 
d'explotactó o de destr a diferents municipis compresos 
en I 'àmbit de la Mancomunitat, encara que les instal
Jacions radiquin en un sol terme municipal. 

La unitat d'explotació i de destr podrà referir-se 
a tot l'àmbit de Ja Mancomunitat o a solament una part 
diferenciada pel que fa a Ja modalitat de prestació del 
servei, a economies d'escala o altres circumstàncies. 

La iniciativa per a Ja prestació de nous serveis en 
règim mancomunat correspondrà, mitjan9ant acord, a un 
m(nim de dos Ajuntaments membres de la Mancomunitat o a 
Ja Junta Rectora en el Ple. Els Ajuntaments es reserven 
el dret a ratificar Ja seva incorporació, en cada cas 
concret, als serveis municipals que es vagin assumint per 
la Mancomunitat. 

Per al supòsit de prestació de serveis que no 
afectin la totalitat dels municipis integrants de la 
Mancomunitat, es portarà comptabilitat separada per a 
cadascun d'ells, i s'especificarà també per separat les 
despeses d' i ns ta I. Iac ió, amortització f u nc i onamen t 
respectius. 

Les despeses generals d'administració de Ja Man
comunitat seran satisfetes per tots els Ajuntaments 
mancomunats proporcionalment als Serveis en què estiguin 
integrats. 

Els òrgans de Govern de Ja Mancomunitat determi
naran per a cada servei en concret Ja forna de gestió, 
dins de les previstes en la legislació de Règim Local 
vigent. 

Art. ?è.-- DENOMINACIO, DOMICILI I CAPITALITAT.-

La Mancomuni tat es denominarà "MANCOMUNITAT IN
TERMUNICIPAL VOLUNTARIA DE LA CONCA DEL RIDAURA" i tindrà 
el seu domicili a la pla9a Baldiri Reixach núm. 1 de 
Santa Cristina d'Aro, sense perjudici que, als corres
ponents efectes de descentralització de funcions, quan 
aixr ho requereixi la prestació d'algun servei, es pugui 
disposar un domicili diferent. 

SANTA CRISTINA D'ARO serà la capital de l'Entitat. 

CAPI TOL I I I 

RECURSOS FINANCERS, APORTACIONS I COMPROMISOS, 
DRETS I DEURES DELS MUNICIPIS MANCOMUNATS. 

Art. 6è.-- RECURSOS FINANCERS EN GENERAL.-

Els recursos econòmics de la Mancomunitat estaran 
constitults per les següents institucions financeres, de 
conformitat amb l'article 197 del R.D.L. 781/86, de 18 
d'abrtl. 
- Ingressos de Dret privat. 
-Subvencions i altres tngressos de dret públic. 
- Taxes. 
- Contribucions Espectals. 



- lmpaatoa. 
- Recàrreca i perticipaciona en ela tributa de l'Eatat 
pel'-
ticipeciona en ela de lea Comunitata Aut6nomea. 
- lngreaaoa procedenta d'operacions de cr.dit. 
- Tributa amb fina no fiacala. 
- Multea. 

Per al deaplegement deia recuraoa anteriorMent 
anomanata ae aaguirà el diapoaat en el Capftol III del 
.-ritet R.D.L. 781~86 1 de 18 d~abril. 

TeMb6 oofttribuiran recuraoa per a la Mancomunitat 
lea aportaciona ordinàriea i extreordinàriea deia Mu
niêipta •aaociata en eta termea eatablerta en aqueata 
E.tetuta. La Mancomunitat podrà eaau•ir, diaor.ecio
na *-dt, la impoaici6 i ordenaci6 de lea execciona 
cl~~•--•n•nta ela aerYeia q~e preate o • lea obrea que 
fi, gaattoner-ne 1• recepteci6 o concert•r amb ela Mu• 
ni~ip~• .-nc~mufteta o bt al pegament d'una •po~taoi6 
~ivalent, o b6 aiMplement le geati6 recaptat6ria. 

7*.-- APORTACIONS DELS HUKICIPIS.-

Lea apo~taeiona dela municipi• .. ncamuneta pod~en 
ordinàriea o axtreordinàriea. 

~tndfan e•rtct•~ d~e,ort•cíona o~dinà .. ee : 

•) ~-· epe~t$cioha proporcionela de cada mwni~ipi 
~-~ ~~ine••• * •uf~egar lea deapaaea de prt.er 
-' •bllient •• l'Entitat; aixl oom lea d'ieplantaci6 i 
poàada en funcionaMent deia aerveia que a~eatableixin, 
d'.oord e~ ela .. gaenta criteria: 

Pri•rl- U..paa- genef'ela de la Mancomunitat ad-
etb mGJi6. ptt iiii:Milrla ~er e aee. 4 òficin- genel"ela. 

Et b••• a'1tateb1ir~ P'f'OfRU'c<ioMI1118nt a.Ja pr.e
a~toe ~·~reea&a de1• reapeet~ua mun4cipia •••o~ 
d , Wtccto•-.. el e de cerut er emp 1 ieble, i, •• ,..... 
ci•l .. nt, eubYaneiona, opereciona de cr6dit 1 contribu
d\on•~•P•~iela, quotee d'urbanitzaci6 i multea. La 
~t~R*c~a en Ple, en beae ela preaaupoatoa de cada 
•;u"t~l de l'exercici anterior, determinarà anualment 
••• b•l'ent. 

$ag~t Deapeaea d'inatal.leciona 
Servei 1 

- S6n deapeaea d'inatel.leci6 o inverai6, equellea 
que ea facin neceaaàriea per e l'eatebliment i poaeda en 
IINfrttll' e~l"i aervei. 

- S6n deapeaea generala de cede aervei, equellea 
qde •• ~en neceaaàriea per elaeu funcionament i mente
ril-.nt, 1•eporteci6 de cedaacun deia munacapaa menco
MUn,ta, i que gaudeixin del aervei, tent en lea deapeaee 
d tn.tet.leoi6 com en lea generala dela aerveia en ela 
qu~a .. tiguin integreta, ea farà en beee ela critaria 
~ ~·•atableixin e le aeve implantació i aeren reco-
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llita, en el aeu cea, en ela reapectiua reglamenta. 

Senae perjudici de l'anterior a'eatableixen, pel 
que fa al aervei d'abocador controlat d'alta denaitat, 
ela aeg~enta paràmetrea d'aportació econòmica dela di
ferents municipis mancomunats e lea deapeaea d'ina
tal.leció i poaade en pràctica del servei referenciat: 

Oeapeaes d'encàrrec i execució del Projecte. 

Lea deapeaea d'encàrrec del Projecte, lea aufregarà 
cada municipi mancomunat en funció del reapectiu pre
aaupoat d'ingreaaoa, excloaea lea inveraiona. 

Cada municipi aportarà a l'execució del Projecte, 
en totea aquell•• parta no aubvencionedea, una quentitet 
proporcional en funció del reapectiu preaaupoat d'in
greaaoa, excloaea lea inveraiona, de la reapective 
utilització del aervei, aegona el núm. de TM/eny que 
aboquin el recinte. Ambdóa extrema aeren pandereta el SO 
~. 

Deapeaea de manteniment del Servei. 

L'aportació de cada municipi 
nelment en funció del núm. de TM/any 
a'aboquin al recinte. 

ea farà proporcio
d'eacombreriea que 

2.- Tindran caràcter d'aportaciona extraordinàriea totea 
aquellea que tenen per objecte l'ampliació i millore 
aenaible del servei, no poden autofinan9ar-ae per le 
pr6pie Mancomunitat i aupoaen o comporten una aportació 
econ6mica dela municipia mencomunata i afectata per le 
aeva preatació. 

Art. Bè.- OBJECTIUS FINANCERS.-

Tot aervei preatet per la Mancomunitat he de tendir 
e l'eutofinen9ement i conaeq~entment a la gradual eb
aorció dela coatoa d'amortització, funcionament i man
teniment incloae la participació en lea deapeaea generala 
que li aiguin imputeblea. 

La geatió econòmica dela serveia per part de la 
Mancomunitat tendirà, per tant, e la gradual reducció de 
lea aportacions ordinàries fina e la aeva aupreaaió, i 
fina i tot a la formació de reaervea convenient& per 
limitar lea aportacions extraordinàries o lea motivedea 
per implantació de noua Serveia. 

Art. 9è.- COMPROMISOS.-

Ela municipis Mancomunat& hauran de fer efectives, 
en el termini que s'acordi, lea reapectivea aportacions. 
En el aupòsit d'incompliment total o parcial, la Man
comunitat podrà exigir el pagament de lea aportaciona 
dela municipia en el termini assenyalat a l'efecte i, en 
el aupòait que no ea facin efectiua en aqueat període, 
estarà facultada expresaament en virtut d'aquests Ea
tetuta lliurement aprovata pela municipis mancomunata, 



per eol.liciter de la hiaende de l'Eatet o de la Gene
ralitat de C•talunya la retenció amb a•rrec • lea p~•~ 
tt•ipaeions del municipi deutor en impoatoa que li 
oorreapcnguin, i el seu pagament • la Mancomunitat. 

Art. li. ~ DRETS I DEURES DELS MUNICIPIS ~~ATI.-

Ela municipis ..-eo.un••• tiedrea •l d~et de a-Yd•r. 
del• ae vaia •• ~ extenei6 que la Me•••.w"i*•* aco•di. 
t .... • x .. •~•n obligats • realït••" t••tea .. ,~•c·eRR 
cOM sityin neoeaa6ries pe~ • la P•••~• •" pt~ti•• ; 
~eft~lwp ... nt dels referits serveis que I'Efttitet 
.. stioni. 



vota en primera votaci6 i majoria absoluta 
voteci6. L'elecci6 del Uice-Preeident ee 
mateixa norma. No podran recaure ambd6e 
representaci6 d'un mateix Ajuntament. 

Art. 146.- PERSONAL NEOESSARl: 
i Interventor de la Mancomunitat 
'uncione~i• amb hebilitaei6 necienel. 

En el eeu de,ecte, ela ~ui '••ei~ 
Jóhte Racfbra d'entre ela p?opia 'unc~on•~••~ 
el eer'Yei en ••• ..,._icipie lllet'loo-nat-e 

TEMIN I DE DURAC I O. 
FIJRt1E!S"1E t?flltf'BIIIC re. 

Pel carlcter permanent de Iee 
Mencomunitet, e'entendrl que le -wv• 
nlde, eenee perjudici de dieeoldre-le d' 
pr-eV1at en aque.rtlt Eetatute í tm la- &.gieQ..,H!IAI!f4il_, 

Art. 1~.- ADHESIONS.-

En el eup6ait que, amb posterior-ltet • 1• 
dels Estatuts, •'•dhereixi e la Menoomuntt~ 
municipi, sense perjudici de l'exig6ncie ._ 
reti,icaai6 pr-evistes, ee practica~i• prtvie .. n 
part ae l'expedient, la liquideci* correep~ 
aportacions que el nou municipi heuria 6e ••tia .. r 
Mancomunitat, com a compenaeci6 e l'eetet de lea 
tel.laciona generala i serveis en qu• a'integr6e 
plenitud de dreta. 

Art. 186.- SEPARACIONS.-

La aeparaci6 de la Mancomunitat d'algun deia MU
nicipis integrats podrl ser: 

la.- Uoluntlria, de con,ormitet amb el text previet 
en l'ert. '6 del Reglament de Pobleci6 i Dem.rceci6 
Territorial de lea Entitats Locals diapoaiciona con
cordants. 



2e.- For9oae: quen un mun1c1p1 incompleixi rei
t•radement lea obligeciona econòmiques emb le Mancomu
nitat, fina el punt que en feci notòriament dificultosa 
la geatió econòmica i afecti la pròpia viabilitat de 
l'En~itet. La Junta Rectora podrà acordar, amb el quòrum 
dela doa ter9oa del nombre de vota que puguin emetre'• i, 
en tot cea la majoria absoluta dela aeua membres, 
l'excluaaió de la Mancomunitat. 

Ja.~ En el moment de la aeparació de la Mancomu
nitat d'algun del• municipis mancomunats, ea practicarà 
la liquidació de dreta i obligacions per pert de le 
Mancomunitat cep el municipi. La Mancomunitat podrà 
impo•~ el municipi el pagament immediat de lea obli
gec-iona i 1 • abonament a jornet de le~ indenm i tzac i ona o 
compenaaciona que li corresponguin. 

Ar. • 19•.~ MOOIFICACIO ESTATUTS.-

~a moGificaci6 dala presenta Eatat~ta la farà, a 
propoata de com a m(nim doa dela Ajuntament• del• ~
nicipia Mancomunats, la Junta Rectora i haurà d'apro
var-sa, eft al aeu oaa, pela Ajuntaments raepectiua en la 
matei•a forma diepoeada per a la ae~ aprovació per la 
Legialaci6 vigamt de R•gim Local. 

LIQUIOACIO.-



Serà competència de la Junta Rectora: 

1.-- La modificació dels presenta Estatut& amb ela 
requisit& legal& procedents. 

2.-- La dissolució de la Mancomunitat en ela 
aup6aite aeeenyalate en l'article 21 dels Estatuts. 

J.-- L'admissió de nous membres de la Mancomunitat, 
de conformitat amb el tràmit legalment establert en 
l'art. J6 del Reglament de Població i Demarcació Te
rritorial de lea Entitats Locals disposicions con
cordants. 

4.-- L'assumpció i posada en marxa 
dels Serveis dels quals fa esment l'art. 
tatuta. 

de 
4t. 

la geetió 
deia Ee-

5.-- En general, i en tot el que sigui aplicable, 
tindrà anàloguee atribucions i règim de funcionament que 
la legielació de Règim Local assenyalada per al Ple de 
l'Ajuntament, i en especial les aegüenta: 

1) Controlar i fiscalitzar ela 6rgana de govern. 
2) Aprovar el reglament orgànic i lea ordenances. 
J) Crear i regular 6rgana complementaria. 
4) Determinar ela recursos propis de caràcter 

tributari, aprovar i modificar ela preeeupoetoe, disposar 
despeses en ela aeaumptea de la aeva compet.ncia 
aprovar ela comptes. 

5) Contractar obrea i serveis la quantia deia qual• 
excedeixi la que ée permesa a l'Alcalde o a la Comieaió 
de Govern; adquirir patrimoni i fer operacions de cr•dit 
la quantia dels quala excedeixi del 5 - dels recuraoa 
ordinaris del pressupost municipal. 

6) Aprovar lea formea de gestió deia serveis i ela 
expedients de municipalització. 

7) Acceptar la delegació de compet•nciee feta per 
altres administracions públiques. 

8) Plantejar conflictes de compet•ncia a altres 
entitats locals i restants administracions públiques. 

9) Aprovar la plantilla del personal, la relació 
deia lloca de treball, les bases de lea proves per a la 
eelecci6 de personal i per ala concursos de proviei6 de 
llocs de treballs, fixar la quantia de lea retribucions 
complementàries deia funcionaria i el nombre i el r•gim 
del personal eventual, tot aix6 en ela termes establerta 
per la legislació sobre funció pública local, i també 
separar del servei de funcionaria de la Corporació, 
llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de 
Bases de Règim Local ratificar l'acomiadament del 
personal laboral. 

10) Exercir les acciona administratives judi-
cia ls. 

11) Alienar el patrimoni. 
12> Les altres que han de correspondre al ple, pel 

fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada. 
1J) Lea altres que expressament li atribueixin lea 



lleia. 

Serà compet•ncie del Preaident i Vice-Preaident: 

de le 

de le Junte 

ela aerveia 

ela ecorda 



CAP !TOL VI I 

RELACIONS AMB ELS MUNICIPIS I COMARQUES. 

Art. 24è.- Al re~pecte ~e seguirà el di~posat en la Llei 
6/87 de 4 d'abril, ~obre l'organització comarcal de 
Catalunya i dispo~ícíon~ que la de~pleguin i la re~ta de 
la normativa d'aplicació. 

DISPOSICIO TRANSITORIA 

Als corre~ponent~ efectes de con~titució, la 
Mancomunitat celebrarà ~es~ió en el termini exacte de 
vuit die~ a partir de l'aprovació de la con~titució 1 
del~ Estatut~ per part de tot~ el~ AJuntament~ es~ociets. 

DISPOSICIO ADDICIONAL 

Quan es produeixin eleccions municipal~, la Man
comunitat es reun1rà, ~en~e nece~~itet de convocatòria 
prèvia, al~ vu1t die~ d'haver-~e prodult l'elecció de 
I 'últ1m del~ repre~entents de la Mancomunitat, als sols 
efecte~ de la constitució de la nova Junta Rectora 
d'allò previ~t en l'Art. 13. 

Castell-Platja d'Aro, quatre de ~etembre de 1987." 

2on.- Nomenar als Sr~. Nercr~ Case~ Me~greu i Llurs 
Nue!! Creus, repre~entent~ del mun1cip1 de Llagostera a 
la Mancomunitat Intermunic1pel Voluntària de la Conca del 
Ridaura i com e ~ub~titut~ els Srs. Alfons Elordi Mertin 
1 Robert Badesa Ferreró~. 

3er.- Convocar els e~mentet~ a la se~~1ó 
tut1va que tindrà lloc el proper dimecres, die 
desembre. 

con~ti-
23 de 

4rt.- DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS A 
ORGANS DE REPRESENTACIO SINDICAL.-

A te~ e I e LI e i 9/19 8 7 1 de 12 de ma 1 g 
1 

"de Or gen o~ de 
Repre~entec16n, Determ1neción de la~ Condiciones de 
Trabajo i Pert1cipeción del Personal al Servic1o de la~ 
Admini~trac1one~ Pública~". 

Donat que I 'Ajuntament de Llagostera pel ~eu número 
de funcionari~ en plantilla li correspon l'elecció d'un 
Delegat de Per~onal. 

Ate~a I 'acta de celebració d'eleccion~ del prop
pe~sat 16 de de~embre. 

Al Ple e~ dóna compte que la repre~entació del 
per~onal funcionari d'aquest Ajuntament he recaigut en el 
Sr . André~ Menchado Nieto, en repre~enteci6 de 
U. S. P. M ./U. G. T. 
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?è.- MODIFICACIO DE DIA DE CELEBRACIO DE LES 
SESSIONS ORDINARIES DE COMISSIO DE GOUERN.-

Atè~ l'acord del Ple de data 7 de juliol de 1987 en 
el qual s'e~tabl1a la per1d1ocitat de ~e~~1on~ del Ple 
Comissió de Govern. 

Donada la necessitat d'establir un nou 
celebració de les sessions ordinàries de la 

dia per a la 
Com1s~ió de 

Govern. 
L'Ajuntament Ple, acorda per unanimitat: 
Modificar l'acord anteriorment establert en el 

sentit de celebrar les sessions ord1nàr1es de Com1ssió de 
Govern els dimarts, en substitució dels dimecres. 

6è.- APROUACIO PROGRAMA FESTA MAJOR 1.988.-

Es presentat el programa d'activitats que tot 
coincidint amb la Festa Major de Llagostera es desen
voluparan els propers dies 20, 21, 22, 23, 24 2? de 
maig. 

El Sr. Salvador Devent, regidor-delegat de fes
tetjos, passa a exposar cada una de les actuacions 
programades i cost aproximat segons dossier elaborat a 
l'efecte i que s'adjunta a la present propo~ta. 

El Sr. Alcalde esmenta la necessitat d'assegurar el 
subministre elèctric dins el nou empla9ament que es 
preveu per al sector firal. 

Posada la proposta a votació és aprovada per 
unanimitat. 

7è.- REDEMPCIO D'UN CENS.-

7.1.- Atès l'acord de la Junta del Patronat Mu
nicipal "Josep Baulida" de data 26-11-87 pel qual s'a
cordava redimir un cens a favor de Balbina Clara Deulofeu 
de 2 quarteres de blat forment que grava la finca 981, 
inscrita al Tom 277 del registre de la Propietat Girona 
1, llibre 18 de Llagostera. foli 230, patrimoni de la 
Institució. 

Donat que el preu de redempció, és costum 
lar-lo en base al promig del preu del blat en els 
cinc anys, quins números serien: 

-Pensió 2 quarteres equivalents a 120 kg. de blat: 

1983 
1984 
198? 
1986 
1987 

Sumen ....... . 

a 22,-- ptes./kg. 
a 23,-- ptes./kg. 
a 24,-- ptes./kg. 
a 2?,?0 ptes./kg. 
a 27,-- ptes./kg. 

121,?0 ptes./kg. 

caleu
últims 

24,30 ptes./kg. 

120 kg. 
mit ¡a. 

3500S6 

x 24,30 ptes./kg. 2.916,- ptes. pen~16 



Cap1tal1tzació de la pensió al 3% : 
2.916 x 100/3 = 97.200 1 - ptes. 

Atès l'art. ?1 dels Estatuts del Patronat Municipal 
"Josep Bau! ida". 

El Ple per unanim1tat acorda: 

!.- Refrendar l'acord de la Junta del 
data 26-11-87 segons dates obrants. 

Patronat de 

Il.- Facultar al President del Patronat per signar 
l'escriptura pública corresponent i instar la seva 
inscr1pció en el Registre de la Propietat. 

8è.- APROVACIO DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS.-

8.1.- Es dóna compte dels expedients tramitats per 
a 'aprovació de creació, modificació, refosa i derogació 
d'ordenances fiscals, dels quals resulta: 

Que han estat aprovats inicialment en la sessió del 
dia 27 d'octubre de 1987 s'han sotmès al tràmit d'in
formació pública i d'audiència als interessats per un 
term1ni de 30 dies hàbils, obert mit)an~ant la publicació 
d'un anunci al B.O.P. núm. 139, de data 17 de novembre de 
1987, i que no s'han produit reclamacions. 

El Sr. Josep Agustr, regidor-delegat d'Hisenda, fa 
constar que per 1 'equip de govern s'ha considerat oportú 
mantenir l'Ordenan~a fiscal de clavegueram amb el text 
actual, doncs la variació en funció de gravar els m2. 
d'edificació significava un cost important i d'incerts 
resultats a un any vista de la revis10 cadastral que 
permetrà obtenir uns valors equitat1us. 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat 1 1 per tant, 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal 
membres segons l'article 47.3.h de la Llei 7/198?, de 
d'abril, acorda: 

amb 
de 

2 

1r.- Aprovar definitivament el text 
nances fiscals: 

de les orde-

Núm. 1.-
Núm. 2.-
Núm. 3.-
Núm. 4.-
Núm. ?.-

Núm. 6.-
Núm. 7.-

Núm. 8.-
Núm. 9.-

Núm. 10.-
Núm. 11.-
Núm. 12.-

Núm. 13.-

Expedició de documents. 
Prestació del servei d'escorxador munic1pal. 
Tinen~e i circulaciÓ de gossos. 
Presació del serve¡ de clavegueram. 
Ocupació de terrenys d'ús públic amb merca
deries, materials de construcció 1 similars 
Llicència d'obertura d'establiments. 
Entrada de veh1cles a través de la vorera i 
re s er ve s de 1 a v 1 a p ú b 1 i e a . 
Llicències urben(stiques. 
Inspecció de motors, calderes 1 altres ¡ns
ta 1 • 1 ac 1 ans o apa re 1 1 s d'e ne rg i e. 
Recoll1de domlclliàrie d'escombreries. 
Serve¡ de Cementiri Mun1cipel. 
Dret d'entroncement e le xerxe genere! d'eigua 
potable. 
Desguessos, cenelons 1 eltres 1nstal.lecions 



anàlogue&. 
Núm. 14.- Balcon& i tribuna&. 
Núm. 15.- Ocupaci6 de terreny& d'ú& públic amb taulea 

cadi rea. 
Núm. 16.- lmpoat municipal aobre la publicitat. 
Núm. 17.- Portadea, aparadora i vitrinea. 
Núm. 18.- Fa9anea en mal eatat de conaervaci6. 
Núm. 19.- Barraques i lloca de venda aituata en terrenya 

d'úa públic. 
Núm. 20.- lmpoat municipal! aobre circulaci6 de vehiclea. 
Núm. 21.- Servei d'auto-taxi. 
Núm. 22.- Drete d'explotaci6 de la piacina municipal. 
Núm. 2].- Participeci6 d'ingreaaoa bruta de lea empreaea 

oxplotado~ea de aerveia. 
NQm. 26.- Solera aenae valler. 
Núm. 28.- lftPoeici6 de multes. 
Núm. 29.- Recollida de vehiclea de la via pública. 
Núm. JO.- lmmobilitzaci6 de vohiclea. 

2n.- Comunicer-no l'eprovaci6 definitiva e l'Ad
m~iatreci~ de l'Eatat i e la Generalitat de Ce,alunya i 
publieer el text fntegre de lea ordonancea fiac~1• 
co~reaponenta tel com quede aprovat definitivemeQt el 
B.O • .P. 

96.- *.ROVAC I O POL I SSA DE 
POTABLE.-

I • Aprove• I•• COQ~iciona gono,ela de 
de ewb-'~'• r.e ~'•il~• ,oteblo que heur6 do 
tota aquella obon•*• el ••rvei: 

•CCIII)~IGN& CENtRM.a ... 
1 ~· fARIFa D'~ICACIQ AL SUBHINISTRAHENT ~ 

~TAl - Le eerreaponent e lea terifea vagenta i •ltrea 
deape,.. reglement6riea, ••b lea modificeciona que •• 
pro~u.ixin en el futur, per diapoaiciona eapeciela o 
ofoiMe-la. 

2.-- COSRA1'1ENT DE REBUTS.- L'import del aubmi
n·• •-..nt •••• fet electiu on ela termini• 
~Jets o,•rtu•eMOnt i e lea oficinoa de 
tr~ •J•n~iteta benc6riea o per un altre ......... 

que aiguin 
l'e11preae, • 
aiat.._ quo 

J ·- ~TS D'ENTRONCAMENT.- D'acord emb lea dia-
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posiciona vigents, l'empresa té el dret de p~rcebre la 
quantitat que per equeat concepte tingui en tot moment 
aprovada. 

4.- - MODIFICACIONS A LA INSTAL.LACIO DE L'ABONAT.
L'ebonet he de comunicar mitjen9ent una certa certificada 
e l'empresa, qualsevol modificeci6 que realitzi e la aeva 
inatel.laci6. 

~.-- La preaent pòliaaa-contrecte eatà au~jecte a 
tota ela preceptes, tant ela del Plec de condiciona 
Econòmico-Adminiatretivea que regí el concura per a la 
contrectaci6 de la conceaai6 d'arrendament, aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament de Llagostera el 17 de juliol de 
198~, i també e lea futurea modificacions que hi puguin 
éaaer efectuades; així com e tota i cada un deia articlea 
del reglament del aervei en qualaevol moment vigent, un 
exemplar del qual haurà d'6aaer lliurat a l'abonat~ aen• 
perjudici de llura poaaiblea veriaciona. 

6.-- L'ABONAT declara tenir un perfecte coneixement 
de lea normea, condiciona i lea reatenta eapecificaciona 
de l'esmentat reglament, així com de lea penalitats en 
cea d'infracci6 1 defraudaci6, manca de pegament dele 
rebuts, etc .•• , i a'ha de comprometre a llur méa fid•l 
obaervàn9a. De la mateixa manera la aocietat ee com
promet e complir lea obligacions que aaaumeix mitjan9ant 
el preaent contracte, excepte per un caa de for9a major o 
per cauaea alienea a llur voluntat, en aqueata caeoa 
l'abonat haurà de renunciar a reclamaci6 per danya 
perjudicia o per qualsevol altre concepte. 

7.-- EL PRESENT CONTRACTE quede aupeditet a lea 
prescripcions que aucceaaivement dictin lea autoritats 
competent a. 

8.-- L'ABONAT podrà optar per domiciliar el pa
gament del aubminiatrament en una llibreta d'estalvia o 
compte bancari, o b6 fent-lo efectiu directament a lea 
oficines del aervei entre lea datea que ae li indiquin 
oportunament. 

9.-- CONDICIONS DE LA INSTAL.LACIO INTERIOR.- Si 
lea novea inatal.laciona o la reforma de lea exietenta 
propietat& deia abonata no tenen lea condiciona de ae
guretat reglamentàries, l'entitat eubminietradora ha de 
negar-se a facilitar aigua potable. A tala efectes, ea 
portaran a terme en aqueatea instal.laciona, i a càrrec 
de l'usuari, lea comprovacions previatea en el reglament 
i lea aevea instruccions complementàries ebana de sub
ministrar cabdal e aqueatea inatal. laciona. 

Pel que fa a lea inatal. leciona antiguea en úa, lea 
empresea poden comunicar ala Servei& Territorials 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya corresponents, 
i ela abonats, la manca de seguretat; éa per això que 
l'abonat t6 l'obligeci6 de corregir la inatel.laci6 1 ai 
ho consideren pertinent els Serveia Territorials d'In
dústria de la Generalitat de Catalunya, dina el termini 
que aquesta ordenin. 

Si l'abonat no compleix la diapoaici6 dela Serveia 
Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, 
l'empresa té la facultat de suspendre el subministrament, 
amb eutoritzeci6 prèvia d'aquest Servei& Territorials. 

Les empreses aubminiatredorea no han de cobrer rea 



en concepte de rev1s1ó de les instal.lacions quan es 
produeix1n per pròp1a 1niciativa. 

10.- TRASLLAT I CANVI D'ABONATS.- Els trasllats de 
domicili i la seva ocupació per una persona distinta de 
la que subscrivf el contracte exigeixen pòl1ssa nova. 

11.- TRASPASSOS DEL CONTRACTE.- L'abonat no podrà 
traspassar aquest contracte sense el consentiment escr1t 
de l'empresa. Rec(procament l'empresa no podrà trans
ferir-se els drets derivats sense que compti amb l'au
torització expressa dels Serveis Territorials d'Indústria 
de la Generalitat de Catalunya, en quin cas es comunicarà 
per escrit a l'abonat. 

12.- FIANçA.- Les fiances que hauran de dipositar 
com a garantia del pagament del submnistrament no podran 
ésser superiors a la xifra resultant d'aplicar la tarifa 
per comptador als m3./h. corresponents a la tercera part 
de la capacitat de l'aparell, per cinc hores trenta 
dies, en cap cas la xifra serà superior a mil pessetes." 

11.- Instar la seva tramitació als Serveis d'In
dústria de la Generalitat per la seva poster1or aprovació 
del Departament d'Indústria Energia. 

10è.- APROVACIO CONVENI QUE HA DE REGIR AMB LA 
COMPANYIA ELECTRICA E.N.H.E.R.-

L'exacció de les taxes pels aprofitaments especials 
del domini públic, ha estat motiu de molts reiterats 
conflictes interpretatius que han ocasionat en alguns 
casos dificultats en les normals relacions entre les 
companyies subministradores d'electricitat els Ajun
taments. 

Es constaten certes dificultats d'interpretació pel 
que fa al significat de la normativa que fixa el per
centatge dels ingressos bruts com a avaluació del valor 
de l'aprofitament de la via pública amb instal.lacions 
d'E.N.H.E.R. També entenen que la liquidació d'aquestes 
taxes a partir dels elements constitutius de I 'aprofi
tament introdueix una complexitat no desitjable en la 
relació tributària dels Ajuntaments i E.N.H.E.R. 

De conformitat amb les anteriors consideracions el 
Ple de l'A¡untament acorda per unanimitat subscriure el 
següent conveni, facultar al Sr. Alcalde per a la seva 
signatura. 

C O N V E N I 

Llagostera, a vint-1-ú de gener de mil 
vuitanta-vult. 

R E U N I T S 

nou-cents 

D'una banda, el Sr. Narc(s Casas Masgrau, Alcal
de-President de l'Ajuntament de Llagostera, autor1tzat 
segons acord del Ple de data 21 de desembre de 1987. 

I de l'altre, en representació de l'Empresa Na
cional Hidroelèctrica del R1bagorzana S. A. (E.N.H.E.R. ), 
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el 'Sr. cAibert ifilll6nez Caaeenovea, Auditor
D.N.I. ,7.6,4.197 1 amb pad~• auficiente. 

'rat:ee cfulea intrte èOn~én di~uHWhlf!•-tali.il'*-"'• 
...,.er tfUlt fJacriliti .... aaol"'!'deo 'noi'Vidue.la 
ellltt'e."N.HJe .. :R. a1:1bre ....-u .. ......_ ,....,'af4 e IW VOl'Uft'tet da do'-' 'Ct~• 

..,..,, llll!trc 'de NhtatW. ten. .,...."' t+ ~~=======~~::;,¡ c._lil 'W' oonfl i9tirit11'1: aed~eep ..- .. 
ela cqnvenia fiaoela que ela Ajunt~ 
tclllllfn "Wit-... l.;.ot;. 4 

2.'- TlfiUS • 

• , 

b).- DEDUCCIONS-BASE NETA.- De la fectureci6 1 tel 
com a'eaaenyele e l'apartat a) 1 ae n'he d'excloure: 

El percentatge net de deacampte per OFICO. Aqueat 
concepte canaiateix en un fona deatinet e campen••~ ela 
diveraaa caataa de praducci6 de lea energiea. 

El percentatge corresponent a le maret6rie nuèleer, 
et6s que ea considera un quasi tribut del qu.l ~ea 
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companyies elèctriques són recaptadores. 

El percentatge corresponent als no cobrats que cad~ 
~ny es comunic~rà ~ I~ Comissió de Seguiment d'aquest 
conveni dins el mes de febrer de l'~ny següent ja que 
fins aquest moment no es pot conèixer el dit percentatge. 
Aquest descompte és mot1v~t pel fet que la base de 

referència d'aquest conveni haur1en d'ésser els 1ngressos 
bruts i ~quests correspondrien a I~ f~cturació menys els 
no cobr~ts. 

e).- BASE LIQUIDABLE. La base liqu1d~ble serà Ja 
que resulti d'~plicar sobre Ja base neta la deducció de 

I '1,50 "· 

4.- QUOTA. 

Serà el resultat d'~plic~r el 
p~cte segon sobre Ja b~se liquidable 
tercer. 

tipus 
definida 

definit al 
al pacte 

5 . - LI QUI DACI O. 

L~ liquidació del conveni substitutori es produirà 
en met à I . I i e. 

Als efectes de liquidar Ja quota indicada, 
E. N. H. E. R. noti f i carà ~ l'Ajuntament l'import de la base 
liquid~ble per tot el mes d'abril de l'any següent a 
~que!! al qu~l correspongui 1~ base indicad~, j~ que fins 
~quest moment no pot ésser coneguda per E.N.H.E.R., es 
procedirà de la mateixa manera durant tot~ I~ vigència 
del concert. 

E.N.H.E.R. liquid~rà, dins els trenta dies naturals 
següents al de la recepció de la liquid~ció, l'import 
d'aquesta. 

Als efectes de liquidar 1~ quot~ devengada i no 
pag~da dels exercicis 1986 i 1987, E.N.H.E.R. notific~rà 
~ l'Ajunt~ment de Llagostera l'import de Ja base I i
quidable, dins els trent~ dies següents a la firma del 
present concert. 

L'Ajuntament està obligat a compensar els 
de les liquidacions amb les factures d'E.N.H.E.R. 
s'escau hi h~gi pendents per qualsevol concepte. 

6.- TRIBUTS CONVINGUTS. 

imports 
que si 

Els convenis s1gnats a l'empar d'aquest acord 
substitueixen totes les t~xes per aprofitament especi~l 
deriv~des de les inst~J. Jacions d'E.N.H.E.R. sempre que 
es donin les circumstàncies previstes al Text Refàs del 
Règim Local, ~ixí com les t~xes per llicència de les 
obres estr1ct~ment necessàries per a const 1tu1r l'a
profitament esmentat. No obstant, queden sub¡ectes a 
t~xes per llicències les obres de fàbr1ca, dest1n~des a 
instal.Jació de tr~nsformacions, aparells de control 
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edificia de quelaevol 

7.- UIGENCIA. 

B.- NOTIFICACIONS. 

S. lli. 

la 

EMPRESA NACIONAL 

Audito~i• Sen•r•a 
Paaeeig de GrAcia, 1l2 
08008-EIARCELDNA 

12è.- SOL.LICITUD D'AJUDA PER A LA REDACCIO D'UN 
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PROJECTE DE REMODELACIO DEL PONT DE LA RIERA GOTARRA.-

12.1.- Arrel de lea darreres plogudes del mes 
d'octubre d'irreparables conseqüències, s'ha pogut ob
servar, un cop més, el "punt negre" que representa el 
pont situat sobre la r1era Gotarra a la carretera C-2?3 
de Llagostera a Tossa. 

Aquest pont d'insuficient alçada impedeix que les 
aigües circulin en sentit del corrent Formant un em
bassament i 1nundant les vi vendes ve ïnea. 

Per tot a1xò, és des1g d'aquest Ajuntament que es 
procedeixi a la remodelació d'aquest sector neuràlgic, 
prev1 estudi elaborat per tècnic competent. 

No obstant atès que els serveis tècnica mun1cipals 
estan mancats de t1tular: Enginyer de Camina. 

El Ple per unan1mitat acorda: 
Adreçar-se a I 'Excma. Diputació de Girona perquè 

m1t¡ançant el Serve1 d'Assistència als Municip1s elabori 
un estudi sobre la viabil1tat 1 possibles solucions 
alternatives al pont de la riera Gotarra. 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, 
quan són les vint-i-tres hores i quaranta m1nuts, el Sr. 
President aixeca la sessió i amb ella la present acta que 
és signada pels assistents, amb m1, el Secretari, que ho 
·::ert i fico. 

L'ALCALDE EL SECRETARI 
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le~.- AP~OUACIQ PNESSUPOST MUNtCIPAL, ANV 1988.• 

),1,- Preaentet e la Corporació Municipel pel aeu 
Preeident, en la forme previata per l'article 112.J de la 
Ll•t 1~1989, de 2 d'abril i article 445 del Text ref6e 
•Provat pel Reial Decret le¡ialatiu 781/1986 1 de 18 
d'abril, i 1e Plantilla que compr6n tota ela llica de 
treball reaervate a funcionaria, peraonel labo~el i 
eventual. 

Diacutita el Preaaupoat la Plantilla tro• 
bent-loa en le aeve totalitat conformea amb ela aerveia 
qua venen a càrrec de le Corporació municipal, aiM( com 
amb ela recuraoa que a'eatebleixen per etendre'la 1 a'he 



acordat per unanim1tat donar-!1 aprovació que queda 
pla~mada en l'e~tat de mod1f1cac1on~ a l'efecte redactat 
quedant, en consequenc1a, f1xat el Pressupo~t General en 
la següent forma: 

CAP. 

1 
2 
3 
4 
? 

6 
7 
8 
9 

CAP. 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

I N G R E S S O S 

DENOMINACIO PESSETES 
A. OPERACIONS CORRENTS. 
Impostos directes .............. 49.1?0.000 1 -

Impostos Indirectes ............ 10.?00.000,-
Taxes i altres ingre~sos ....... 33.3?0.399,-
Transferèncles corrents ........ 6?.717.606,-
Jngressos patr1mon1als ......... 1.??0.000,-

B. OPERACIONS DE CAPITAL. 
AlienaciÓ d'Inversions reals .. . 
Transferènc1e~ de capital ..... . 
Variació d'actius financers ... . 
Var1ació de passiu~ financers .. 60.000.000,-

TOTAL INGRESSOS ........ 220.268.00?,-

D E S P E S E S 

DENOMINACIO 
A. OPERACIONS CORRENTS. 
RemuneraciÓ del personal ... 
Compra de béns corrents i de 
serve is ....................... . 
Interessos .................... . 
Trans fe rènc 1 e~ car rent s ....... . 

B. OPERACIONS DE CAPITAL. 
Jnvers1ons reals .............. . 
Transferències de cap lta I ..... . 
VariaciÓ d'act1us financers ... . 
VariaciÓ de pass1u~ financers .. 

PESSETES 

49.?1?.000,-

62.7?0.000,-
2.?00.000,-

10.??0.000,-

92.7?3.00?,-

2.200.000,-

TOTAL DESPESES ..... 220.268.00?,-

Resultant per consegüent, sense dèfic1t. 
Posat a votaciÓ és declarat aprovat el Pressupost 

en la forma descr1ta i Bases d'execuctó que s'acompanyen 
per haver-se obtingut la ma¡oria simple i, obtentnt, per 
tant, el "quorum" establert en l'article 47.1 de la Lle1 
7/198?, de 2 d'abril. 

Aquest acord d'aprovaciÓ tntclal en considerarà 
definitiu si no e~ presenta cap reclamaciÓ. 

Exposar-lo al p~blic per termini de qu1nze dies, 
prev1 anunci en el Butlletí Ofic1al de la provincia, 
d'acord amb l'art. 446 del text refós de les d1spos1C1ons 
en matèr1a de Règtm Local. 

4rt.- RATIFICACIO D'UN 
FINANCIACIO DE LA MANCOMUNITAT 
DEL RIDAURA.-
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4.1.- Seguidament es declara Ja urgència de pro
cedir a la ratificació de I 'acord adoptat per la Man
comun1tat de la Conca del R1daura de data 23 de desembre 
de 1987, en quant fa referència als punts següents: 

1er.- Concertar una operac1o de préstec de 
27.000.000,- de pessetes (vint-icinc milions de pessetes) 
amb Ja Caixa d'Estalvis Provincial de G1rona, sucursal de 
Platja d'Aro, amb les següents caracterfst1ques: 

-Nominal préstec: 27.000.000,- ptes. 
-Tipus d'interès: màxim del 13 "'.incloses co-

m1ss1ons. 
- Perfode d'amort1tzac1ó: 10 anys (9 amortitzac1ó 1 

1 de ca rènc 1 a). 

2on.- Ofer1r a la Caixa d'Estalvis Prov1ncial, com 
a garantia el rendiment de les taxes del servei de re
coll1da d'escombrar1es o el recurs equivalent, dels c1nc 
Ajuntaments mancomunats, amb proporc1ó a les obl1gacions 
que ha assum1t, aplicant els Estatuts per les que es 
rege1xen. 

Posat a consideració del Ple, 
terior acord per unanim1tat. 

és rat1ficat l' an-

7è.- NOMENAMENT DE MEMBRES DEL PATRONAT MUNICIPAL 
"JOSEP BAULIDA".-

7.1.- Declarada la urgènc1a del tema a tractar 1 
atès que els vocals de representació de la poblac1ó han 
exhaur1t el seu mandat, es procede1x a donar compliment 
al que estableix l'art. ? dels Estatuts del Patronat 
Municipal "Josep Baulida" resultant elegits els senyors: 

- Pere Costa Fors 
Robert Darder Puig 

- Mateu Font Rodas 
-Balbina Prunell X1rgo 

La Corporac16 en Ple expressa el seu agraiment als 
Srs. Alfons Figueras Pérez, Ferran Reverter Sucarrats 
Jaume Viñas Casas, membres sortints del Patronat. 

I per no haver-hi més assumptes de què tr~ctar, 
quan són les vint-i-tres hores 1 tretze minuts, el Sr. 
President aixeca la sess16 1 amb ella la present acta que 
és s1gnada pels ass1stents, amb mi, el Secretari, que ho 
certif1co. 

EL SEC RE TARI 

ELS i-!E GI DORS 
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I 
CTA N. 2/88 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 11 DE FEBRER DE 1988.-

A la vila de Llagostera, essent les vint-i-dues 
hores i catorze minuts del dia onze de febrer de mil 
nou-cents vuitanta-vuit, es reuneix 1 'Ajuntament Ple per 
celebrar sessiÓ extraordinària, sota la Presidència de 
l'Alcalde, Sr. Narc(s Casas Masgrau, amb l'assistència 
dels Regidors, Srs. Francesc Boadella Butiñach, Josep 
Agust( Canals, Salvador Devant Ribera, Josep Ayach Costa, 
Llu(s Ciurana Paradeda, Robert Badosa Ferrerós, Josep Mir 
Miquel, Llu(s Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Joan 
Fabrellas Lloveras, i Alfons Elordi Martrn. Ha excusat 
la seva assistència el Sr. Robert Portas Gruart. Actua 
com a Secretarj el Sr. Xavier Bassols Ammetller. 

El Sr. President declara oberta la sessió i s'entra 
en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del d1a. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llege1x l'acta de 
aprovada per unanimitat. 

la sessió anter1or que és 

2on.- APROVACIO D'OPERACIO DE CREDIT BANCARI.-

2.1.- Examinat l'e~pedient instruit per concertar 
una operació de tresoreria. 

Atès el desfasament entre les obligacions Imme
diates i els periodes de cobran;a del sistema recaptatori 
mun ic i pa 1. 

Atès I' art. 429 de I Re 1a I Decret 781 / 1986, de 18 
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d'abril, pel que s'aprova el text refós de les dlspo
slcions legals vigents en matèria de Règ1m Local. 

Donat que l'import de I 'operació a subscr1ure no 
sobrepassa 1/4 part dels ingressos ordinar1s. 

Vist que d'acord amb e ls art. 163 1 170 de 1 Re i a 1 
Decret 3.2~0/1976, de 30 de desembre amb relació amb 
l'art. 429 de TRRL, no es prec1sa autorització d'òrgan 
superior. 

El Ple per unanim1tat adopta el següent ACORD: 

1).- Concertar amb l'entitat Ca1xa d'Estalvis 
Provinc1al de G1rona a través de compte de' crèdit for
malitzat en pòlissa intervinguda, una operació de crèd1t 
amb les condicions següents: 

Import . . ............ . 
- T1pus d'interès ..... . 
- Termini ......... . ... . 

signatura. 

1~.000.000,- ptes. 
12,~ % 

6 mesos a partir de la seva 

En qua !seva I cas 1 'operació quedarà can ce I. !ada en 
la data de liquidació del pressupost munic1pal que h1 
serve1x de base. 

2).- Facultar al Sr. Alcalde perquè, 
representac1ó del I 'A¡untament formalitzi els 
necessaris. 

en nom i 
documents 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, 
quan són les vint-i-dues hores i vint-i-cinc minuts, el 
Sr. Pres1dent aixeca la sessió i amb ella la present acta 
amb mi, el Secretari, que ho certifico. 

L'ALCALDE EL SECRETARI 
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ACTA N" 3/88 DE LA SESSIO ORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 23 DE FEBRER DE 1988.-

A le vtle de Llegoetere, e lea vint-i-duee horee i 
quinze minuta del die vint-i-tree de febrer de mil 
nou-cente vuitanta-vuit, ee reuneix l'Ajuntament en Ple 
per celebrar eeesi6 extraordinària, sota le Presidència 
de l'Alcalde, Sr. Nerc(e Ceees Meegreu, amb l'essistèncie 
deia regidora Sra. Frenceec Boadella Butt~ech, Josep 
Aguat( Canele, Salvador Devent Ribera, Josep Ayech Coste, 
Llurs Ciurene Peredede, Robert Bedoee Ferreróe, Joaep Mir 
Miquel, Robert Portes Gruert, Llu(e Nuell Creus, Joaep 
Albà Metemele, Joan Febrellea Lloveres, Alfone Elordi 
Mert(n. Act~e com e Secretari el Sr. Xavier Bessola 
Ammet ller. 

El Sr. Preeident declare oberta le eeeeió i e'entre 
en I 'estudi dels temes inclosos en l'ordre del die. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Ee llegeix l'ec te de la sessió anterior, que ée 
ep ro vede per unanimitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.-

No n'hi he. 

3er.- MODIFICACIO DEL CONVENI APROVAT AMB LA 
COMPANYIA ELECTRICA E.N.H.E.R. 

3.1.- El Ple de l'Ajuntament de 21 de deaembre de 
1987 aprove l'eaborreny del conveni que heurà de regir 
1 'exacció de lea taxes per ela aprofitaments especiela 
del domini p~blic per part de le Companyia Elèctrtce 
E.N.H.E.R. 

Preeentet el model de conveni aprovat, E.N.H.E.R. 
he el.leget le vtnculeció de l'empreae el conveni-mere 
que l'A.C.M . . i le F.M.C. ven eubscriure com e repre
eentents deia municipia. 

Atese le no adequació de 1 'eeborreny aprovat per 
l'Ajuntament de Llagostera el text concertat per le 
Federació i l'Asaocieci6 de municipis, el Ple per una
nimitat acorde introdutr en el text intciel les aegüenta 
modificeciona: 

El punt ?è., referent e 
dectet de le següent manera: 

liqutdeci6 quede re-

" ? . LI QUI DAC I O . 

Le ltquideci6 del conveni subatitutort es produirà: 

2/3 de le quota deftnide abana, en metàl.lic. 
1/3 restant d'una de les menerea següents: 

a) En obrea d'tnterèa muntctpal relecionedea amb el 
submintstrament d'energte elèctrtca. Les obres el 
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programa de llur desenvolupament ~eran concretata de mutu 
acord per les parta un cop subscrit el corresponent 
concert. 

b) En aquell~ ~upò~it~ en què no exiatiasin obrea a 
realitzar, es podrà ingressar en metàl.lic. 

Als efectes de liquidar la quota indicada, 
E.N.H.E.R. notificarà a l'Ajuntament l'import de la base 
liquidable per tot el mes d'abril de 1 'any aegüent a 
aquell al qual correapongui la base indicad~, ja que fins 
aqueat moment no pot ésser coneguda per E.N.H.E.R. 1 i ea 
procedirà de la mateixa manera durant tota la vigència 
del concert. 

L'Ajuntament notificarà a E.N.H.E.R. la conformitat 
amb la declaració citada, bo i practicant d'una banda la 
corresponent liquidació prenent com a base els 2/3 de la 
quota definida al Pacte quart, i indicarà al mateix temps 
1' import corresponent al terç restant amb destinació a 
millores al municipi. En el aupòait que no hi hagi 
millore& a realitzar o que així s'hagué& pactat, la 
liquidació en metàl.lic coincidirà amb la quota definida 
al Pacte quart. 

E.N.H.E.R. liquidarà, dins els trenta dies naturals 
següents al de la recepció de la liquidació, l'import 
d'aqueata. 

Als efectea de liquidar la quota devengada i no 
pagada dels exercicis 1986 i 1987 1 E.N.H.E.R. notificarà 
a l'Ajuntament de Llagostera l'import de la baae li
quidable, dina ela trenta diea següent& a la firma del 
concert. 

L'Ajuntament eatà obligat a compensar ela imports 
de lea liquidacions amb lea factures d'E.N.H.E.R. que si 
s'escau hi hagi pendents per qualsevol concepte. 

Si en un any determinat la inversió en millores 
descrites a l'apartat a) auperéa o no arribés a le 
quantia que s'hi heuria d'haver destinat, el dit excés o 
mancança podrà éaaer compenaet els enya següents. En el 
aupòait que el sobrant d'un determinat eny no pogués 
ésser aplicat en millores en 1 'any següent, podrà ésser 
objecte de liquidació per part de l'Ajuntament." 

El punt 7è., referent e le vigència del conveni 
s'afegeix el següent: en el supòsit que l'Ajuntament de 
Llagostera mantingués un deute derivat de la facturació 
ordinària i certificada d'energia superior als 3 mesos, 
E.N.H.E.R. podrà resoldre aquest conveni mitjançant 
comunicació per escrit i amb efectes anuals. 

4rt.- ADQUISICIO D'UNA FINCA.-

4.1.- E~ intenció d'aquest Ajuntament aconseguir 
mitjançant una sèrie d'actuacion~ puntual~ una rehabi
litació del casc antic del municipi, que per altre part 
donin viabilitat a un po~sible Pla E~pecial del sector. 

Atè~ l'art. 190,3 de la Llei 8/1987 1 de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Ate~a la urgència de l'adquisició. 



ooo 

El Ple de l'Ajuntament adopte per unanimitat el 
:!legüent acord: 

1.- Adquirir el Sr. Enric Goterre Llovere:!l le 
:!legüent finca: Ce:!le plante baixe i pi:!!, :!lituede el carrer 
Olivereta n' 51 d'una :!!Uperfície de 172 m2. del:!! qual:!! 56 
m2. corre:!!ponen e edificació. 

ln:!!crite en el foli 177, tom 714, ll1bre 48, finca 
2033, in:!lcripció 3e. del Regi:!ltre de la Propietat de 
Girona. 

11.- E:!!tablir com a preu de compra el de 
1.950.000,- pte:!!. 

III.- Facultar el Sr. Alcalde per e le :!lignetura de 
le corre:!!ponent e:!lcripture pública i in:!lter-ne le 
in:!lcripció en el Regi:!ltre de le Propietat. 

5è.- SOL.LICITUD DE GESTIO DIRECTA DE LA RECAPTACIO 
DE CONTRIBUCIO RUSTICA I URBANA I LLICENCIA FISCAL.-

5.1.- Atè:!l que l'article 116,1 de la Llei 33/1987, 
de 21 de de:!lembre de Pre:!lupue:!lto:!l Generale:!l del E:!!tado 
preveuen que el:!! Ajuntament:!! podran optar per e:!l:!lumir le 
recaptació voluntària i executiva del:!! tribut:!! municipal:!! 
ge:!ltionet:!l per l'E:!Itat. 

Amb la finalitat de pre:!ltar un :!lervei mé:!l proper e 
l'edmini:!ltret. 

El Ple per unanimitat acorda: 
1.- A:!l:!lumir le recaptació voluntària i executiva 

del:!! tribut:!! municipal:!!, le ge:!ltió del:!! que!:!! e:!ltà e 
càrrec de l'E:!!tet, amb l'excepció de le:!l liquidacion:!l 
d'ingré:!l directe per llicència fi:!lcel d'activitat:!! 
profe:!l:!lionel:!l i d'arti:!lte:!l. 

11.- Comunicar eque:!lt acord e le Delegació Pro
vincial d'Hi:!!ende i e le Diputació de Girona. 

6è.- REQUALIFICACIO DE LA CATEGORIA DE SECRETARIA 
MUNICIPAL.-

6.1.- Atè:!l que 1 'ert. 12 del R.D. 1174/87, de 18 de 
:!letembre, cle:!l:!lifica com e :!legona cle:!l:!le el:!! lloc:!! de 
treball de Secretaria d'Ajuntament de municipi:!! emb una 
població compre:!le entre 5.001 i 20.000 habitant:!!, eixí 
com el:!! de població inferior e 5.000 habient:!l emb un 
pre:!l:!lupo:!!t :!!Uperior e 200.000.000 de pe:!!:!lete:!l. 

Atè:!l l'art. 159 del text refó:!l de le:!! di:!!po:!licion:!l 
legal:!! vigent:!! en matèria de Règim Local de 18 d'ebri! de 
1986, ~I Ple acorda per unanimitat: 

Sol.licitar el Mini:!lteri d'Admini:!ltreció Terri
torial le qualificació del:!! lloc:!! de treball re:!lervet:!l e 
funcionari:!! amb habilitació de caràcter nacional com a 
:!legona cle:!l:!le juntament emb le:!! corre:!lponent:!l certifi
cecion:!l de cen:!l d'habitant:!! i pres:!!upo:!!tO:!I per al 1988, 
fent e:!!peciel menció e la població e:!ltecional no cen:!leda. 

7è.- SOL.LICITUD D'UNA SUBVENCIO PER A L'ADQUISICIO 
D'UN IMMOBLE.-

7.1.- Atese 1 'ordre de 20 de gener de 1988, per la 
qual e:!l convoca concur:!l públic per e le conce:!l:!lió de 
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•• i.n .. eftd•no i• ak 
nor••• ••her•t4ioe qu. .. 
cienHfio. 

Seguidament 6a declarada la urg•naie de doa ••
auMptee • tractar: 

ADHESIO ALS ACTES COMMEMORATIUS DE~ MlL.LENARI DE 
LA CAEACIO DELS COMTATS CATALANS.-



9.1.- L'Ajuntament Ple acorde per unanimitat: 
1).- Adherir-ee • le reaolució del Parlament de 

Cetelunye del die 1 d'octubre de 1987, en qui inate el 
&oY8~n de le &enerelitet • organitzer emb le dignitet i 
le aoleMnitet edequedea, durant l'any 1988, ectea com
.. .a~etiua del mil.leneri de l'obtenció, de fet, de le 
indepand•ncie deia comteta cetelena. 

2).- Ap~ofit•~ equeate celeb~eció pe~ tel de 
p~o.au~e, dea deia Ajuntementa cetelena, le diYulgeció 
del coneixe .. nt dela o~(gena de le noat~a identitat 
necionel, ro .. ntet-ne l'objectiYitat el rigo~ cien
Ufic. 

APROUACJO RECTJFJCACJO DEL PADRO D'HABITANTS.-

10.1.- At••• 1• R•aolució de 2' de deaeMbre de 1987 
da l'I.H.E. i d'eco~d eMb le legialeció Yigent. 

L'Ajunte .. nt Ple eco~d• pe~ uneniMitet: 
1.- Ap~oYe~ le Ractificeci6 del Pedró Municipel 

d'Hebitenta ••tona lea aegQenta dedea gene~•••• 

- Pobleof6 de d~et • 1-1-87 •••••• 9.124 
-Alt••···················fl···•· 186 
- IJeixaa......................... 129 



)1 '2. 

ELS REGIDORS 

ACTA N. 4/88 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 17 DE MAR9 DE 1988 

A la vila de Llagostera, e les vint-i-dues hores i 
catorze minuts del die disset de mer9 de mil nou-cents 
vuitanta-vuit, es reuneix l'Ajuntament Ple per celebrar 
sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Alcalde 
Sr. Narcís Cases Mesgreu, amb l'assistència dels regidors 
Srs. Robert Portes Gruert, Lluís Nuell Creus, Josep 
Agustí Canals, Salvador Devent Ribera, Josep Ayach Coste, 
Lluís Ciurene Peredede, Robert Sedosa Ferrerós, Josep Mir 
Miquel, Alfons Elordi Mertín, Josep Albà Matamala i Joan 
Febrelles Lloveres. No he excusat la seva assistència el 
Sr. Francesc Boadella Butiñech. Actue com e Secretari el 
Sr. Xavier Bassols Ammetller. 

El Sr. President declare oberta la sess¡o i s'entre 
en I 'estudi dels temes inclosos en 1 'ordre del die. 

lr.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llegeix l'acte de la sessió anterior, que és 
aprovada per unanimitat. 

2n.- APROVACIO PROJECTE REMODELACIO DE L'AJUNTA
MENT.-

2.1.- La dinàmica actual del mun1c1pi de Llagostera 
he portat en els darrers temps e assumir noves compe
tències. El ja creat servei de Policia Municipal, la 
instauració d'un efice9 sistema de recaptaciÓ que en els 
últims mesos he portat e sol.liciter la gestió directe de 
la contribució territorial rústica i urbana 1, per últim, 
la Intenció de comptar amb un equip per solventer els 



greus problemes urbanístics de Llagostera, tot això 
implica unes necessitats d'espai físic que les actuals 
oficines municipals no cobreixen. Per altre part, es fe 
indispensable procedir e la reparació de Ja totalitat de 
la coberta i de les obertures greument malmeses pel pas 
del temps. L'aparició d'humitats en dies de pluja i el 
deficient sistema de climatització fen ineple9eble Ja 
realització de les obres. 

L'interès públic és doncs del tot inqüestionable ja 
que no es pot dotar l'Ajuntament de serveis humans sense 
la infraestructura necessària .. 

Tot i que el muntant de Ja despesa e real itzer no 
és excessiu, sí que solucione els problemes de gestió 
esmentats, perquè permet habilitar, mitjen9ent una simple 
redistribució de l'espai actualment disponible, depen
dències que avui són totalment inaprofitables e cause de 
la tipologia de la case-castell que ocupe l'Ajuntament. 

No obstant això, es fe imprescindible l'aportació 
de la Generalitat, ja que el pressupost municipal és 
destinat íntegrament e sufragar les prestacions obli
gatòries que estableix la legislació local. 

Ateses les consideracions exposades 
projecte redactat per l'Arquitecte Joan Riera i 

Atès l'art. 219 de la Llei 8/87, de 1? 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

El Ple acorde per unanimitat: 
1).- Aprovar inicialment el proJecte de 

adequació de l'edifici de l'Ajuntament. 

e I vist 
Vida I, 
d'abril, 

reforma 

2).- Exposar-lo e informació pública per un període 
de 30 dies durant el qual es podran formular les el
legacions pertinents. 

3).- Sol.liciter la inclusió de l'esmentat projecte 
en el Ple Unic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1988, 
programa general, amb el finan9ement del ?O~ de l'obre. 

4).- Facultar el Sr. Alcalde per signar la docu-
menteció pertinent. 

3er.
CARRETERA.-

APROVACIO PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA 

3.1.- L'enllumenat i encintat de voreres de les 
carreteres que travessen Llagostera s'he convertit en una 
"urgència històrica" motivada per dos aspectes, el 
d'imatge d'un poble viu i dinàmic i, el que és més im
portent, el de seguretat: seguretat per els Vianants i 
conductors que es barregen entre el tràfic propi de la 
població i el de pes en direcció a nuclis ten poblets com 
els costaners o la mateixa Girona. 

Atès que l'article 64 de Ja Llei 8/87 de 1? 
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya es
tableix que són competències municipals ineludibles 
l'enllumenat públic i l'accés els nuclis de població, 
pavimentació i conservació de les vieS públiques, es pot 
afirmar que l'AJuntament de Llagostera compleix defi
cientment el precepte e què està obligat per llei. 

Donat que es tracte d'una obra d'aquelles quali
ficades com e sistemes generals, es fe discutible el seu 
finen9ement total mitjen9ent Contribucions Especials, 
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ACTA N. ?/88 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA ? 
D'ABRIL DE 1988.-

A I~ vil~ de Llagostera,~ les vint-i-dues hores 
deu minuts del di~ cinc d'abril de mil nou-cents vui
t~nt~-vuit, a I~ S~la de Sessions de la C~s~ de I~ Ui!~ 

es reuneix l'Ajunt~ment en Ple per celebr~r sessió 
extr~ordinàri~ sota la Presidència de I 'Alc~lde, Sr. 
N~rcís Casas Mesgreu, amb l'assistència dels Regidors 
Srs. Robert Portes Gruart, Lluís Nue!! Creus, Francesc 
Boadella Butiñach, Josep Agustí Canals, Lluís Ciurene 
Paredede, Josep Ay~ch Costa, Robert Baaose Ferrerós, 
Josep Mir Miquel, Salvador Devent Ribera, Josep Albà 
Metemele, Joan Febrellas Lloveres, i Alfons Elordi 
Mertín. Actúe com e Secretària habilitada !e Sra. Núria 
Comes Uenture. 

EI Sr. President declara oberta la sessió i s'entra 
en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

1er.- LECTURA I APROUACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llegeix l'acta de !e sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- SOL.LICITAR SUBVENCIO 
PENSIONISTA <PROMOCIO I SOSTENIMENT 
TIUITATS).-

PER 
DE 

A LA LLAR 
PROGRAMA I 

2.1.- Donades les necessitats de promoció 
teniment de programes i activitats a desenvolupar per 
Llar del Pensionista de Llagostera; 

DEL 
AC-

sos
la 

Atesa I 'Ordre d'1 de mar~ de 1988, per la qual 
s'obre convocatòria pública perquè les entitats de 
serveis socials d'iniciativa social i públiques puguin 
presentar sol. licituds de subvencions que ha de gestionar 
I' ICASS durant I 'exercici de 1988; 

EI Ple acorda per unanimitat: 
1).- Sol. licitar a l'Institut Català d'Assistència 

i Serveis Socials una subvenció de 70?.000,- ptes., per 
al manteniment de serveis d'atenció especialitzada per a 
I~ vellesa: promoció i soteniment de programes acti
vitats per a la LLar del Pensionista. 

2).- Consignar partida suficient per 
l'aportació municipal. 

3er.- SOL.LICITAR SUBUENCIO PER LES OBRES D'AM
PLIACIO DE LA RESIDENCIA-HOSPITAL "JOSEP BAULIDA" .-

3.1.- Atesa l'Ordre de 29 de febrer de 1988, per I~ 
qual es regulen els programes subvencionables de serveis 
socials gestion~ts pel Departament de Sanitat i Seguretat 
Social i I 'ICASS, l'Ajuntament en Ple acorda per un~
nimitat: 

1>.- Sol.licitar la inclusió del projecte 
pliaci6 de I~ Residència-Hospital Municipal 
Baulida" en el programa d'ajuda per Inversions per 

d'em
"Josep 
valor 
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~ 
del 50% del cost total. 

2>.- Consignar partida 
'aportació municipal. 

suficient per 

4rt.- APROUACIO INICIAL DELS ESTATUTS DEL 
MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS "EL NIU".-

4.1.- Examinat el pro¡ecte d'Estatuts del 
Mun i e i pa I de I a LI a r d ' Infant s "E I Ni u"; 

Uist I' Informe de Secretaria; 
L'Ajuntament en Ple acorda per unanimitat: 
1) Aprovar Inicialment els Estatuts del 

Municipal de la Llar d'Infants "El Niu", d'acord 
redactat següent: 

"TITOL PRIMER. NATURALESA I FINALITAT 

sufragar 

PATRONAT 

Patronat 

Patronat 
amb e I 

ARTICLE 1.- El Patronat Municipal de la 
d'Infants, creat per I 'Ajuntament de conformitat amb 
preceptes aplicables de la legislació vigent de 
local, és una entitat de dret públic, que es regirà 
presents estatuts I per les normes de l'Ordenament 
rídic que resultin d'aplicació. 

Llar 
els 

règim 
pels 
Ju-

ARTICLE 2.- El Patronat té personalitat jurídica 
pública i plena capacitat jurídica i d'acció per a la 
consecuciÓ dels seus fins, sense perjudici de les 
facultats de tutela que sobre ells exerceixi la Corpo
ració, tot de conformitat amb aquests Estatuts. 

ARTICLE 3.- La finalitat genèrica del Patronat és 
atendre, en la meusra que li permetin els seus recursos, 
les necessitats del municipi en matèria de Llar d'Infants 
i, especialment, tenir cura de la seva administració 
funcionament. 

ARTICLE 4.- Per I 'acompliment dels fins esmentats 
en l'article precedent, correspon a l'entitat: 

a) La construcció, compra, lloguer o 
per qualsevol títol, de locals aptes per a 
lació de les diferents dependències. 

b) Acondicionament, conservació, 
niment dels locals de Ja Institució. 

neteja 

adquisició, 
la Insta!-

mante-

e) La contractació del personal necessari. 

dl L'obtenció I aplicació de subvencions de 
qualsevol classe d'ajudes materials, tècniques o 
econòmiques per a l'acompliment dels seus fins. 

e) El desenvolupament de les actuacions que siguin 
necessàries per a la consecuciÓ dels seus fins, d'acord 
amb aquests Estatuts 1 les Llets. 

TITOL SEGON. ORGANS DE GOUERN I DIRECCIO. 
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ARTICLE 5.- El P~tronat 

òrg~ns: 

es regirà pels següents 

- Comissió de Govern i Presidència. 

Capítol I.- DE LA COMISSIO DE GOUERN 

ARTICLE 6.- L~ Comissió de Govern est~rà 
pels següents membres: 

integr~d~ 

~) El President del Patron~t, que serà I 'Aic~lde de 
I~ Corporació. 

b) Els membres del Consistori Municip~l que en 
aquest cas marqui la llei. 

e) Tres representants de l'Assemble~ de Peres. 
d) La Director~ del centre, o persona que exerceixi 

les seves funcions. 

El mand~t dels integr~nts de la Comissió de Govern 
serà, ~mb c~ràcter gener~!, de dos anys. 

ARTICLE 7.- Són funcions de la Comissió 
I~ gestió econòmicca i ~dministrativa, a 
coordin~ció i assessorament ped~gògic del 
especi~lment: 

de Govern 
més de la 
Patronat 

e) La progr~mació i fisc~lització de les activitats 
de I~ Institució en qüestions econòmiques adminis
tr~tives, sense perjudici de les funcions atribuïdes 
expressament a la Presidència o~ l'Ajunt~ment. 

b) Formular el projecte de pressupost 
~nu~l de comptes o sotmetre'ls a l'Ajunt~ment 
seva aprovació. 

I 'estat 
per ~ 1~ 

e) Adquirir béns de tot~ men~ 

gr~tuit i contraure oblig~cions per~ 
f i ns de la Insti tuc ió. 

Qu~n es tr~cti d'oper~cions de 
deu per cent del pressupost ~nu~l, 
prov~ció de l'Ajuntament. 

a títol onerós i 
la consecució dels 

quanti~ superior al 
es requereix l'a-

d) Contr~ct~r tot~ cl~sse d'obres i serveis, dins 
dels fins estatutaris, ~mb la mateixa especi~lit~t de 
quantia, quant als límits establerts en l'apart~t pre
cedent. El procediment de contractació, cal que s'acomodi 
~ les normes de Règim Local vigents. 

e) La contractació del personal necessari per al 
funcionament dels diferents serveis i activitats mit
jançant la formació de la plantilla de personal. 

f) Qualsevol altre funció, conforme als fins 
tatutaris, que no sigui expressament atrtbulda 
presents Estatuts a la Presidència o a I 'Ajuntament. 

es
pels 

g) L'establiment de les quotes als usuaris depe-



nents de I 'Ent1tat. Les quotes per a la prestació del 
servet tindran el caràcter de taxa, segons el que disposa 
1 'article 212 del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, 
el qual suposa I 'aprovació de la corresponent ordenan

9
a 

fiscal. 

ARTICLE 8.- La ComissiÓ de Govern es reunirà al
menys una vegada per tr1mestre i tantes vegades com ho 
dec1deixi el President, sigu1 per 1n1ciativa pròpia 0 a 
petiCIÓ d'algun dels seus membres. Cal que la convo
catòria sigui notificada amb una antelació mínima de 
quaranta-vuit hores, llevat dels casos d'urgència, 
acompanyada de I 'ordre del d1a, firmada pel Prestdent, 1 
fent constar totes les pet1cions que, amb la suficient 
antelació, li hagin estat presentades pels altres membres 
de la Comissió. 

Capítol Il.- DE LA PRESIDENCIA 

ARTICLE 10.- La Presidència del Patronat correspon 
representant de 

amb totes les 
al President de 

a I 'Alcalde de 
I 'AJuntament en 
atribucions que 
1 'ent1tat, quan 

Llagostera; un altre 
serà el vicepresident, 
els Estatuts confereixin 
aquest est1gui ausent. 

ARTICLE 11.- Són func1ons de la Presidènc1a: 

a) Convocar, pres1d1r i aixecar les reun1ons de la 
ComissiÓ de Govern. 

b) Tenir la representació legal de I 'entitat en 
tots els actes 1 procediments, d'acord amb la Llei. 

e) Executar i tenir cura que s'acompleixin els 
acords de la Com1ssió de Govern, d1ns de les atribucions 
que li confereixen els presents Estatuts. 

d) Acordar. despeses i contractar obres 1 serve1s, a 
11atenció de l'entitat, dins de la quantia establerta en 
les bases d'execució del pressupost. 

e) L'ordenació de tots els pagaments de I 'entitat. 
Aquesta facultat, però, pot ser delegada o col. leg1ada. 

f) El nomenament del Director a partir de les 
propostes que li hagi fet la Comissió de Govern. 

g) Totes les altres 
aquests Estatuts i les Lleis, 
ComiSSIÓ de Govern. 

func1ons que, d'acord 
li siguin delegades per 

amb 
la 

ARTICLE 12.- Sense perJudici de les func1ons 
atribuldes per aquests Estatuts a la ComisSIÓ de Govern 1 
a la Presidència, correspon en tot cas a 1 'AJuntament: 

a) L'aprovaCIÓ anual dels programes d'actuaciÓ del 
Patronat, com també de la memòr1a informativa anual. 
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b) L'aprovaciÓ del pressupost anual d'ingressos 
despeses i de 1 'estat de comptes de 1 'any anterior. 

e) L'aprovaciÓ de la plantilla de personal les 
seves retribUcions. 

d) Totes les atribucions que es derivin de 
tablert en aquests Estatuts i en les Lleis. 

Capítol III.- DE LA DIRECCIO 

1 'es-

ARTICLE 13.- El Director del centre és l'encarregat 
del desenvolupament material dels diferents plans pe
dagògics i de la coordinació entre els seus companys 
d'aquesta gestió. Serà elegit d'entre els membres del 
personal en la forma que preveu l'article 11.f dels 
presents Estatuts. 

ARTICLE 14.- Són també funcions 
Centre: 

del Director del 

a) Proposar a la Comissió de Govern les reformes 
pedagògiques que siguin necessàries, a partir dels plans 
prèviament establerts. 

b) Proposar a la 
conservació, manteniment 
la Guarderia. 

ComissiÓ de 
reforma de 

Govern obres de 
les dependències de 

e) Proposar a la Comissió de Govern 1 'obertura d'un 
expedient disciplinari a algun dels empleats, per in
compliment de les seves funcions. 

d) La de tenir cura del tracte directe 
pares dels nens en tot el que fa referència a 
tament, correcció, i desenvolupament pedagògic. 

amb els 
compor-

e) Proposar a la Comissió de 
pressupostos es contemplin les 
fungibles i mobles. 

Govern que en 
necessitats de 

els 
béns 

TITOL TERCER. REGIM ECONOMIC 

ARTICLE 1?.- Els recursos del Patronat 
l'acompliment dels seus fins podran ser: 

per 

a) La dotació consignada anualment en el Pressupost 
Ordinari de l'Ajuntament. 

b) Les subvencions, auxilis o donatius que obtingui 
de persones o entitats públiques i privades. 

e) Els productes o rendiments del seu patrimoni. 

d) Les quantitats obtingudes de préstecs in-
gressos provinents d'operacions de crèdit. 

r 



e) Les quotes que 1mpos1 als usuar1 s dels serve1s 
depenents del P~tronat. 

f) Qualsevol ~ltre que obt1ngu1 amb destf als 
de 1~ institució. 

fins 

ARTICLE 16.- El Patronat disposarà de P~tr1moni 
especial afecte als seus fins especffics. 

En l'exercici de la c~pacitat reconeguda en 
l'article 2, el Patronat podrà adqu¡rir posseir tota 
classe de béns. De la mateixa maner~, formaran part del 
patrimoni especial de l'ent1t~t els béns mobles im
mobles que l'Ajuntament adquireixi per a la consecuc1o 
dels seus f1ns; aquests béns, però, conservaran sempre I~ 
seva qualificació jurfdica original, sense que el Pa
tronat n'adquireixi la propietat. 

ARTICLE 17.- Dins de I 'últim quadrimestre de cada 
any, la Comissió de Govern formarà el projecte de 
Pressupost anual de despeses ingressos que ha de regir 
durant I 'exercici següent i, una vegada aprovat per 
I 'Ajuntament, caldrà que segueixi el mateix tràmit que en 
el cas de pressupost ord1nari. 

De la mateixa manera caldrà procedir respecte a la 
rend1ció de comptes, fent constar ~mb el necessari detall 
el desenvolupament de I~ qüestió econòmica durant l'any 
anterior. 

ARTICLE 18.- L'exercici econòmic coincidirà amb 
l'any natural. Si per qualsevol causa, en començar 
I 'exercici econòmic no est1gués aprovat el pressupost, es 
prorrogarà el de l'exercici anterior. 

ARTICLE 19.- No es podrà aprovar el Pressupost amb 
dèfiCit Inicial ni elevar la seva quantia quan el re
sultat de la liquidació anterior s1gu1 amb dèficit, a 
menys que s'acrediti i ¡ustifiqui plenament l'increment 
dels Ingressos que es calculin. 

ARTICLE 20.- No es podrà contraure cap despesa que 
no tingui consign~c1ó pressupostària i crèdit suficient. 

ARTICLE 21.- L'Est~t de despeses del pressupost 
compendrà el previst per al sosteniment dels serveis, 
adquisicions i reposicions de béns, repar~c1ons, aten
cions del personal, interessos i amortitzacions d'avanços 
i préstecs i, en gener~!, tot allò que hagi estat objecte 
de previsió en el Pla General d'act1vit~ts de l'ent1tat. 

L'Estat d'ingressos es nodrirà dels 
previst en l'~rt1cle 17. 

recursos 

ARTICLE 22.- L~ comptabilitat del Patronat 
portarà amb ~bsoluta independència de la General 
l'Ajuntament i segons la forma determinada en la Lle1 

es 
de 
de 

I~ 
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ARTICLE 
l'Ajuntament 1 

IIIUnieipat 

~TIELE Ja. ~ El Ppeei '::~:=~==:~~ 
convoearA Aaaemblea quan hegi ... Y·~~ 
repreeentente dele parea, o queft 
Miaai6 enticipede d'equeate. 
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~ 
L'Assemblea ea constituirà quan sigui present la 

majoria absoluta en primera convocatòria i amb qualsevol 
nombre d'eaaiatenta en segona. 

ARTICLE 32.- Tota ela peres ea poden presentar com 
a candidata per lliure elecci6, i heuran de reaulter 
elegits per majoria absoluta deia eaaiatenta en la 
primera voteci6, i en tot cea per majoria relativa en la 
aegone. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA.- Ela ectea i acorda del Patronat podran 
aer recorreguts en el9ede devent l'Ajuntament; ela de 
l'Ajuntament aeren executius impugnables devent ela 
tribunals del Contenci6a. 

Quan ea tracti de l'eplicaci6 i efectivitat de lea 
texea eatablertea a favor del Patronat, ea podran produir 
lea reclamacions econòmico-adminiatrativea que estableix 
la legialeció vigent. 

SEGONA.- Senae perjudici de la duraci6 del mandat 
deia òrgana de Govern de l'entitat, que amb caràcter 
general a'eatableixin en ela preaenta Eatatuta, al re
novació del Consistori Municipal comportarà la renovació 
deia membrea d'aquest en la Comiaaió de Govern. 

TERCERA.- En tot allò que no eatigui previst en ela 
presenta Eatetuta i resulti d'aplicació, regirà com a 
dret supletori la Llei i Reglamenta de R•gim Local i, en 
el aeu defecte, ela preceptes pertinents de l'ordenament 
jurfdic administratiu. 

QUARTA.- La compet.ncie per interpretar ela p~
ceptea continguts en ela presenta Eatatuta i cobrir lea 
~ llecunea corr•erpofl e l,'A.junt..-nt de Ll•goetera, 
llllllb ~11j.eai6 a le normativa legal vigen-t. 

~INQUENA.- Per a la modificació d'aquesta Eat•t~te 
ae a~ir,l el mete.ix proc6a que per le aeue •proveci6." 

2) Sotmetre equeata Eatatuta e informació públice 
dune~ el ~•rm~i de 1' diea mitjan9ent publicació en el 
Butllet( ~icial de la Pr~v(ncie. 

~~ Contifluer el tràmit per e le 
mitjet19ent la aeve trameaa al Departament 
de la Generalitat de Catalunya. 

aeve aprovació 
de Governació 

I per no haver-hi m6a eaaumptea de qu6 tractar, 
quan a6n lea uint-i-duea horea i trenta minuta, el Sr. 
Preaident aixeca la aeaai6 i amb ella aqueata acta que éa 
aignede pela eaaiatenta, amb mi, la Secretària, que ho 
certifico. 
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en i •ewtudi ctatw tWMr 

Ee_ llegeix l'ecte 
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per e le reviai6 d•l preu del~~~~~c: 
del 15 -, l'Ajuntament en Ple l 

- Eateblir un augment 
contracte, d'acord e.O el punt 
j~ica.it del S,rveil 

3,929.929,- ~, .... 

1.1.• l'e,rpve le rele~~_.~,.~~ 
feetejoe, del• contrectee ei 
reelitzer durent le Feete Mejep, 
de .. iil 1 per un import totel 
vuitente-eie mil peeeetea. 

lOt.- RATIFICAR ACORD 
L'EQUIPAMÈNT DEL DISPENSARI 





ArTA N" 7/AR DE LA SfSS!O EXTRAnRDINARIA CElEBRADA 
EL DIA 3 DE MAIG DE 1988.-

A I~ vtl~ de Llagostera, a un qu~rt d'onze del 
vesore del di~ tres de matg demtl nou-cent vuttanta-vuit, 
a la Sala de Sesstons de la Casa de l~ Vtla es reunetx 
I 'AJuntament en Ple per celebrar sessió extraordtnàrta 
sota la Presidència de I 'Alcalde, Sr. N~rcls C'-lsas 
Masgrau, amb I 'assistència dels regtdors Srs. Robert 
Portas Gruart, Francesc Boadella Buttñ~ch, Josep Agustí 
C~nals. Salvador Devant Rtbera, Josep Mtr Mtquel, Josep 
Ayach Costa, Lluís Cturana Par~deda, Robert Badesa 
Ferrerós, Lluls Nue!! Creus. Josep Alba Matamala, Joan 
Fahrell~s Lloveras, 1 Alfons Elordt Martfn. Actua com a 
Secretària habilitada la Sra. Núrta Comas Ventura. 

El Sr. Prestdent declara oberta la sessió 1 s'entra 
en I 'estudt dels temes Inclosos en I 'ordre del dta. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llegeix l'acta de I~ sessiÓ ~ntertor que. 
trobada conforme. és aprovada per unanimitat. 

2on.- ADHESIO A L'AGRUPACIO DE DEFENSA FORESTAL.-

2.1.- Ates~ I 'Ordre de 6 d'octubre de 1986 del 
Departament d'Agr1cultura, Ramaderia 1 Pesca, sobre 
regulac1o de les Agrupacions de Defensa Forestal CADFl. 

Atesa l'acta de const1tuc1ó de la Junta Local que 
haurà de form~r part d'aquesta ADF com a representants 
dels propietaris, I 'A¡untament en Ple acorda per una
nimitat: 

ler.- Adhertr-se ~ l'Agrupac1o de Defensa Forestal 
(ADF) formada pels A¡unt~ments de Tossa, Vtdreres, 
Macanet de la Selva. 

2on.- Nomen~r com a representant de 'A¡untament de 
Llagostera.,¡ Sr. Josep Ayach Cost~ 1, com a subst1tut el 
Sr. Rnbert B~dos'-1 Ferrerós. 

4rt.- SORTEIG DELS t1EMBRES DF LES ~1ESES ELECTO
RALS.-

4.1.- D'acord amb el que preveu l'~rt. 26 de la 
Llet Orgànic~ de Rèqim Electoral General (Llet ;/198?, de 
19 de Juny) sobre l~ formaciÓ de Meses Electorals, es 
procedeix a efectu~r el sorteig públic dels Membre~ de 
les Meses Electorals per a les Eleccions al P~rlament de 
Catalunya que tindran lloc el proper dia 29 de m~ig, 
qutn resultat és el seguent: 

SECCIO PRIMERA.- Mes~ A.-

PRESIDENT 
ler. VOCAL 

Ant on 1 a CARR 1 LLIJ CA~iO 

José MORENO LARO ..... . 

núm. Cen,., 

236 
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2nn. VOCAL Dnm1ngo GDNZALEZ HOYO .......... 494 

Suplents: 

DE PRESIDENT Br1g1da Comas Ventura .......... 301 
DE Ma. Teresa Al1u Bou ............ 30 
DE ler. VOCAL: In~s Bordera Ferranrlo .......... 139 
DE ler. M. Lourdes Coromtnas Basso ..... 309 
DE 2on. VOCAL: Montserrat Sabate Vila ......... 1138 
DE 2on Llurs Calderó Font ............. 178 

SECCIO PRIMERA.- Mesa 8.-

Titulars: 

PRESIDENT 
1er. VOCAL 
2on. VOCAL 

Suplents: 

DE PRESIDENT 
DE 
DE 1er. VOCAL: 
DE 1er. 
DE 2on. VOCAL: 
DE 2on. 

Núria VALL-LLOSERA COLOMEDA .... 12?9 
Joan PUIG PRUNELL .............. 9?? 
Montserrat SERNA GUIRADO ....... 1184 

Glór1a Prunell Comas ........... 939 
Montserrat Pu tg Prune 11 ••.•.•. 9?6 
Catalina Rosal Garcia .......... 1107 
Ramon Bayé Lltnàs .............. 97 
M. Carmen Hernandez Mart{nez ... ?23 
M. Teresa Corts Soler .......... 308 

SECCIO SEGONA.- Mesa A.-

Titulars: 

PRESIDENT 
ler. VOCAL 
2on. VOCAL 

Suplents: 

DE PRESIDENT 
DE 
DE ler. VOCAL: 
DE ler. 
DE 2on. VOCAL: 
DE 2on. 

Lu1s BELLVEHI ARMENGOL ........ 140 
Encarnactón NAVARRO AGUERA .... 10?? 
Juan DIAZ COROMINAS ........... 470 

Margartta Gu1nò Artas .......... 67'? 
Montserrat Barco Casademont .... 116 
Rosa Ortega Santos ............. 1106 
Antonto Pultdo Malagón ......... 129? 
Jul1a Font Masgrau.: ........... ?36 
Ramona Nadal Canet ........... . . 1049 

SECCIO SEGONA.- Mesa 8.-

Tt tu lars: 

PRESIDENT 
1er. VOCAL 
2on. VOCAL 

Suplents: 

Esther RAMOS NADAL ............. 1341 
Franc1sca NOGUERA SABARI ....... 1073 
Ja1me FUGUERAS LLOBET .......... ?61 

DE PRESIDENT Josep Roch Bassó .............. 1410 
DE Marta VIla Gutarra ............ 1730 
DE 1er. VOCAL: Juan Malagón Granados ......... 807 
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OF ler. PAdro Selis Alstna ............ l'731 
DE 2on. VOCAL: Ro~arto Coll Casals ........... 371 
DE' 2on. .José Ca,.adi'!\Jall Rtbllg..,nt ...... 287 

SECCIO TERCERA.- Mesa úntca.-

Tttulars: 

PRESIDENT 
ler. VOCAL 
2on. VOCAL 

Suplents: 

DE PRESIDENT 
DE 
DE 1er. VOCAL: 
DE ler. 
DE 2on. VOCAL: 
DE 2on. 

Ptlar PLA MULA ..•.............. '71'7 
Ro~a CASTELLO PUIGVERT ......... 141 
Mont~errat GISPERT PIBERNAT .... 307 

Gabriel Turon Solà ............. 747 
Susana Paradeda Boadella ....... 486 
Ca rmen Bre t Cruse t . . . . . . . . . . . . . 81) 
Jo~é Dilmer Ciurana ............ 21'7 
Sal\Jador Casas Romaní .......... 129 
José Carrera~ Putg ............. 122 

per no haver-ht més assumptes de què tractar, 
' quan són dos quarts de dotze del vespre, el Sr. Prestdent 

atxeca la sesstó 1 amb ella la present acta que és 
stgnada pels asststents, amb mt, la Secretàrta, que ho 
certiftco. 

L'ALCALDE LA SECRETARIA HTDA., 

rJ, ég·¿uú/ . 
.Or--- .--

ELS REGIDORS 
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trobede de l'EMUC Ce~~oc1eció d'emi~~ore~ mun1c1pel~ de 
Cetelunye), e le Ca~a de Culture de !e D1putec16 de 
Bercelone, el que! fa referència a la rendibilitat 
cultural 1 ~ocial de le~ emi~~ore~ municipal~. 

De~pré~ de qüe~tioner 1 de valorar que la inver~ió 
que cal fer per pert del mun1cipi en el ca~ concret de 
Llago~tera Ràdio é~ una inver~ió rend1ble culturalment, 
el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb el dictamen de la 
Comi~~1ó Informatva de Cultura, acorda per unantmitat: 

1.- Aprovar l'informe pre~entat ~obre 
tivitat~ i el~ ~erve1~ que la ràdio dóna 
mun lC ip i. 

le~ seti
donarà el 

2.- Aprovar el pre~~upo~t pre~entat 
activitat~ de l'any 1988 : 

DESPESES 
Di~c~, cinte~, de~pe~e~ repre~entació .... . 

-Papereria, material oficina ............. . 
-Nou~ aparell~: 

• Unttat mòbil .... 340.000,-
• 2 micro~ ........ 60.000,-
• cable~, eine~ ... 35.000.-
Publicttat 1 promoció 
* adhe~ iu~........ 39.000,-
• globu~ .......•.. 30.000,-
• caga-tió ........ 20.000,-
• impre~o~ vari~ .. 20.000.

- Sou~ : 
*director ........ 480.000,-

per a 

210.000,-
45.000,-

435.000,-

109.000,-

• col.laborador~ .. 300.000.- 780.000,-
- Comi~~ion~ publicitat C25 ~) .............. 212.000,-

INGRESSOS 
-Publicitat .................... 850.000,-

Dè f 1 e i t previ ~ t per a 19 8 8 ... 
850.000,-
941.000,-

1.791.000,-

1. 791. o o o J-

1 . 79 1. o o o '-

!e~ 

4rt.- DONAR COMPTE DE LA MEMORIA DE LES 
REALITZADES LA TEMPORADA 87/88 PEL PATRONAT 
D'ESPORTS. 

ACTIVITATS 
MUNICIPAL 

4.1.- Segutdament e~ dóna compte de !e~ 
realitzada~ pel Patronat Muntctpal d'E~port~, 
al~ grup~ d'e~port be~e del cur~ 87/88, amb 
re~um: 

EQUIPS EN COMPETJCIO : 

act iv1tat~ 
en relactó 
el ~egüent 

1 equip bà~quet 
1 11 

infantil femen( ......... federat 
ma~culr ........ federat 

1 alev{ ........ e~coler 
1 handbol 



1 tnfl!lntt 1 o o •••••• 

1 l!ltlett~me 1nfant1l mi!I~CU 1 Í " 
1 femení 
1 l!lleví 
1 ml!!~ CU 1 Í 
1 benjl!lmÍ 
1 femení 

EQUIPS D' INICIACIO : 

1 grup de bA~quet femení 
1 " d'handbol femení 
1 " de pre-e~port 
1 de gímnA~tice e~porticl!l 

TROFEUS ACONSEGUITS : 

-Trofeu e la millor te~ce e~porttve e~coler del cur~ 
1987/88. 
- Trofeu de ~ot~-cempió de mini bA~quet eleví me~culf del 
Gironèe. 
-Trofeu de eot~-cempió d'hl!lndbol ¡nfl!lntil meeculí del 
Gironèe. 
-Trofeu de cl!lmpió per equipe d'l!ltletieme obert 1nf1!1ntil 
ml!leculí del Gironèe. 
- Trofeu de campió per equip~ d'atletisme obert infl!lntil 
femení del Gironèe. 
- Trofeu de campió per equipe de croee benjemf meeculf 
provinc iai. 

Ll!l Corporació, per unanimitat, valore poeitivement 
le teece portada e terme pel Patronat d'Eeporte, re
flexede en ele trofeu~ econeeguite. 

?è.- APROUACIO DEFINITIVA DE LA U.A. RASET.-

?.1.- Aprovat inicialment el projecte d'urbanit
zació de la Unitat d'Actuació RASET en eeeei6 celebrada 
el die 26 d'abril de 1988, i expo~et el públic durant un 
termini de quinze diee, en el~ quele no ~'han produït 
el.legecione, el Ple de l'Ajuntament acorde per unani
mitat: 

Primer.- APROUAR DEFINITIVAMENT el 
d'urbl!lnitzl!lció de 11!1 U.A. RASET, redl!lctl!lt per 
tacte Sr. Robert Soler Alul!lrt, l!lmb un pre~~upo~t 
39.?42.649,- pte~. 

projecte 
I 'l!lrqu i
totl!ll de 

Segon.- Trl!lmetre un exempll!lr del projecte ~!!provat 
definitivament, i unl!l còpíl!l de I 'expedient edmín1~trl!lt1u, 
e 11!1 Comí~ió d'Urbl!lni~me de Gironl!l. 

6è.- APROUACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO 
DE LA TRAVESSERA BAIXADA DE CALDES.-

6.1.- Redl!lctet pels l!lrquítecte~ 
Bu~quet~ 1 Antoni Putg Ca~tells, el 
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n1tzació de la Baixada de Caldes, encam1nat al desen
volupament de les Normes Subsidiàries de Plane¡ament 
Urbanístic de Llagostera, i 

ATES que les obres que detalla i que els documents 
que comprèn s'adeqüen a les previsions de les Normes 
Subs1d1àries, i que són favorables els informes tècnics 1 
juríd1c, 1 

ATES el dictamen de 
d'Urbanisme i Obres Públiques, 
acorda per unanimitat: 

la 
el 

Comissió 
Ple de 

Informativa 
1 'A juntament 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte d'Ur
banització de la Ba1xada de Caldes", redectat pels ar
quitectes Srs. Pere Solà Busquets i Antoni Pu1g Castells, 
el pressupost del qual ascendeix a un milió set - centes 
quaranta-una mil sis-centes tres pessetes (1.741.603 1 -

ptes.). 

Segon.- Sotmetre' 1 e informaciÓ pública durant un 
termini de qu1nze dies al Butlletí Oficial de la pro
víncia, al tauler d'anuncis de la Case de la Vila i el 
periòdic PUNT DIARI, 1 de1xer l'expedient e disposició de 
qualsevol que el vulgu1 examinar per tel de deduir-ne 
al.legacions. 

7è.- APROVACIO MODIFICACIO NORMES SUBSIDIARIES.-

7.1.- Redactades les mod1f1cecions de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Llagostera pel 
tècnic municipal Sr. Joan Riera Vidal, 

Atès l'informe favorable de Secretaria, per doner 
compliment el tràm1t que preveu l'ert1cle 4rt. de la Llei 
40/1981, de 28 d'octubre¡ 

Atès el d1ctemen de la Com1ssió Informativa 
d'Urbanisme 1 Obres Públiques, després de posar e 
votació el nou redactat de l'art. 183.3 sobre la "re
gulació específica de les construccions ramaderes", amb 
el següent resultat: 

-Vots afirmatius .... 8 (Srs. Cases, Agustí, Be
dosa, C1urene, Devent, M1r, Boadella, i Portes). 

-Vots negatius ...... 2 (Srs. Albà 1 Febrelles) 
-Abstencions ........ 2 (Srs. Nuell i Elordi)¡ 

El Ple de l'Ajuntament acorde per unanimitat: 

Primer.- Aprovar inicialment la Modif1ceció de les 
Normes Subsidiàries redactades pel tècn1c municipal Sr. 
Joan Riera V1del. 

Segon.- Sotmetre-ho e 1nformec16 pública mit¡ençent 
anunci que serà inserit el Butlletí Of1c1al de la pro
víncia per un term1n1 d'un mes, durant el qual l'expe
dient quedarà e disposició de qualsevol que el vulgui 
ex em 1 ne r 1 h i vu 1 g u i e d du i r 1 e s e I. 1 e ge e 1 on s per t in en t s . 

A1xl metetx s'1nser1rà el per1òd1c Punt Dier1. 



Tercer.- Ela àmbits per ala queia lea novea de
terminacions comportin modiViceció del règim urban(atic, 
quedaran aVectata per la auapenaió de l'atorgament de 
llicències e què ea reVereixen ela articles 7 1 8 i 9 del 
Reglament de le Llei d'Adequació CDecret 146/1984, de 10 
d'abril>. 

Ela efectes d'e~ueate auapenai6 no 
d'un afty • comptar dea de la publicació 
•'extingirà, en tot cea, amb l'eprovaci6 

poden durat' m6a 
de l'acord, 

devtntt i\118. 

Quart.- En compliment del que dlapoeen ela af'ticlee 
~ de la l1ei ~'Adequació i 4 del Regle .. nt ~è le Llei 
d'~e~uict6, ae'n demène~l un inro~me ela orgeniaMea 
eegi:lenta: 

e).- Ela SS.TT. de lea Direcciona Generala de 
~.~riterea, de Tr-~aporta i d'~b~•• Hidr•uliquea del 
DepartaMent de Polftice Territorial i Dbr•• P6bli~uea de 
la S,nerelitet de Catalunya. 
•~ ' 1 ~).- El Se~V.i d'urbanisme de la &eftereli,et de 
~illi1üY.ye. 
· è).- !1 Cònaell Comercèl del 5iron6a. 

~ueate infor-.• s'han d'•v•que~ en el t~rmini de 
1t diee i ai n& •• rep erl el ter~ini •••enyelat, ~o. 
••~ui~~ lea ècl&.êlóña. 

Sè.- APROVACIO INICIAL OE I'IODIFICACIO DEL f'l..iA 
PARCIAL DE LA URBANITZACIO "LLAGOSTERA RESIDENCIAL".-

11.1 ... l:xaMinat el ,.f"òjecte preàèYI'tet J!iel S~ Joatip 
Ni. s.nrol llte'ixa't:h, ctlin ,¡¡ IDr&'ei'fttlt de la 3tahtè ee 
Co ... eh'aac l6 tht le urbà'M 'hàc ili "Lt:MJOS1'ERA 1'ESIOENC1AL.,. 1 
de modificació del Ple Parcial Llagostera Reaidencial• 

Vi~\ 'qli• el ptl"oj•cte d'eifltn'vblrJI"è 'l'ea Jlrevi~ibna de 
.,.. NtiMI!atr' Subatdïàritla de L1•goatere, aprovades ei 12' ,.. 
~nel-~ 't!tl 198.C, qtHt quelTfit:e "l:1ago•~r. -eichlncie1" com 
.. 111!11 'b~~nltt'-bUt, f:leu 21.tr, t.t-'bltn'\tz~o'IHII en t:un 
d 'execució 1 i 

At~i que I• modiVièaci6 del Ple 
~ ~~~~me VaVb~èblè em•• per la CoMissió 
Giren~, an aeasilr de 9 de febrer de 1988, 
Ple Parcial de Llegoetere Residencial, i 

Pere i el reciJ11 
d'Urbenisma de 

e 1 ~evan~ de 

~•• al dicte~n de le Comissi& 
d'U~eniàMè i Obre• Póbliquea, el Pte de 
acorde per unenimitet: 

ln,ormetiva 
l'Ajuntamilnt 

Primer.- Aprovar inicialment el Ple Parcial de la 
~bènit2eció LLAGOSTERA RESIDENCIAL. 

Segon.- Sotmetre'! a informació póblice durant el 
termini d'un mea mitjen~ant anunci que s'inserirà al 
.Utllet( Oficie! de la prov(ncia i al peri6dic Punt 
~àr1. Du~ent equeet perfode, l'expedient quederl • la 
~creterie de l'Ajuntament a disposició de qualsevol que 
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el vulgui examin&r i formular-hi les &J.Jeg&clons per
tinents. Seran citats personalment els prop1et&r1s dels 
terrenys 1nclosos en el PI&. 

Tercer.- Se suspèn l'atorgament de llicències de 
percel.Jec1ó de terrenys, d'edlflc&cion& i enderrocaments 
en l'àmbit territori&! comprès pel Ple Perc1el 1 ja que 
les noves determinacions comporten la modificació del 
règim urbanístic vigent, conforme al "plànol de deli
mitació dels àmbits sub¡ectes a suspensió de llicències" 
que restarà & disposiciÓ del públic & les oficines de 
J'Adminl&tr&ció &ctuent durant el termini de suspensió de 
llicènc1e&. L& suspensió tindrà una durada màxim& de dos 
anys 1 s'extingirà, en tot c&s 1 &mb l'&prov&ciÓ defi
nitiva del Pla. 

9è.- SOL.LICITAR ALS SS.TT. D'URBANISME UN INFORME 
DE L'AVANT-PROJECTE DEL PLA PARCIAL "MAS GOTARRA".-

9.1.- Examinada la proposta d'avan9 de la reforme 
del Pla P&rciel MAS GOTARRA presented& pel Sr. Domingo 
Gotarra Blenqué en nom de SANTA ISABEL S.A., R.E. n· 698; 

Vist que l'&van9 de Ple 
prev1stos en l'article 17 de la 
gener, de Mesures d'Adequació de 
de Catalunya i el& ert1cles 75 i 
glement; 

compleix els requ1sits 
Lle1 3/1984 1 de 9 de 
l'Ordenament Urbanístic 
següents del seu Re-

Vist que I 'aven9 de PI& mod1fice I 'àmbit Ja 
delimitació dels sectors i la quel1f1cec1ó previstos en 
les Normes Subsidiàries de Llagostera, aprovades en date 
del B.O.P. de 12 de gener de 1984 en les claus 15.e 
15. b.; 

Atès que la mod1ficeció de l'àmbit, delimitació 
qualific&ció previstos e les Normes Sub&1d1àr1e& 1 Im
plicarà una modificació d'aquestes, que pot ésser el 
mateix temps que la formulació del definitiu Ple Perc1al; 

L'A¡untement en Ple acorda, per unan1m1tat 1 tra
metre l'avent-pro¡ecte del Pla Parcial MAS GOTARRA & la 
Comissió d'Urb&nisme de Girona perquè emeti l'Informe 
corresponent, d'&cord &mb l'&rtlcle 28 de la Llei del Sòl 
de 9 d'&bril de 1976. 

10è.- DONAR COMPTE DE L'INFORME TECNIC DEL PONT 
SOBRE LA RIERA GOTARRA A LA CTRA. c-253 1 DE LLAGOSTERA A 
TOSSA.-

10.1.- Ex&min&t l'Informe tècn1c 
sobre I& rier& Gotarra a I& c&rretera 
gostera a Tos&a 1 realitz&t per I& Secc1ó 
Diput&ció de Girona; 

del pont situ&t 
C-253 1 de Ll&

Tècn 1 ca de I & 

1nsuficiènci& Atès que en l'Informe es con&t&t& I& 
de secció hidràulica per desgua&&&r 
ordinàries com les originades per les 

&vingudes extr&
pluges ca1gudes 
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c/g; 
durant el mea d'octubre de 1987; 

El Ple de l'Ajuntament acorde per unanimitat: 

1.- Doner el viat-i-plau e l'informe preeentet. 

2.- Tremetre'n còpia del mateix ela SS.TT. de 
Cerreteree de le Generalitat de Catalunya perqui e'ea
túdfi la poeeibilitat de substituir l'actual pont per un 
altre que perMeti deague&aer un mejor cabal d'aigua. 

116.- APROVAR BASES I BAREMS DE MERITS QUE REGIRAN 
EL CONCURS PER A LA PROUISIO DE LA PLA.;A UACANT DE 
SECRETARIA.-

11.1.-At6e que ela erticlea 99 de la Llei ~/19&6, 
da 2 d'abril, i )0 del R.O. 117~1987, de 18 de setembre, 
au~oritaen lea corporacions looale per establir lea baaea 
i la teule de mirita eepecffie& per e 1e proviei6 de
finitiva dele lloca de treball d'aquesta corporeci6 
reaerveta e funcionaria amb hebiliteci6 de caràcter 
nacional; 

At•s que l'~ticle J• del R.~. 1174/1987, en re
leci6 amb le base cinquena de le reaoluci• d'l de .-r9 d• 
1988, fttablerx que etil cada corporaciG •'heurà de no111ener 
dft Tt"tthMel .ooticnic ¡ntr tel que, eegona lee b ... a del 
5Gneura~ ev•luT ela _.rita deia candidets for.uli la 
corresponent proposta de nomenament; 

~t•s• I• Re .. luei6 de 9 ._ ~~~eig 



aenae vot, el qui e•erceiMi eque•t•• fypc~• 
corporeci6 1 llevet el cee ~ue concurea • la pl .. e. 

Eh ,.._.t--o >de,...,.... ...., •ct.u..r• Yll fi.IIIQ¡j~¡UW!J'"l 
pr6pi• corporeci6 1 deeignet per l'Alcelde i ei 
hegun ._,. wt'"'•r ~i e .. ..,. ~!i-.ut ~ _. 
de la Carporaci•. 

12••- A&RAtNINT ~S 
HA.lCIR.-

!1.1.- Segutd•••~t •• Sr. Aleelde p .. • de 
le volu~tet de tote le Corporeci6 de fer oonat•• 
el eeu egreTment ela orgenitzedora del• ••••• de 
FESTA ftAJORI corieellere, Co•ieei6 de Feetejoe, lneti
tucioÀe de Llegoatere i col.leboredore pertioulere -ue, 
d'un• 'orMe ten eepl.ndide hen perticipet en t•orw•• 
nitzeci6 de tota ela ectea. 

Aqueate ajude ea valore en af metei•• elhora 



perquè represent~ I 'tnterèsque v~ despert~r en I~ po
bl~ció mitJ~n~~nt un~ gr~n perttctp~ctó en tots els ectes 
oferts. 

L'Ajuntement en Ple, per unentmitat, ecorde egratr 
le contribuctó de tots en l'èxtt de la nostre FESTA 
MAJOR. 

per no haver-hi més essumptes de què tracter, 
quen són les dotze de le ntt el Sr. President etxece la 
sessió 1 amb elle le present acte, que és s1gnede pels 
assistents, amb mt 1 la Secretàrie, que ho certtftco. 

L'ALCALDE LA SECRETARIA HTDA.,, 

ELS REGIDORS 

ACTA N. 9/88 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 12 DE JULIOL DE 1988.-

A la vila de Llagostera. a dos qu~rts d'onze del 
vespre del dta dotze de JUliol de mtl nou-cents VUI
tenta-vutt. e la Sale de Sess1on5 de la Cas~ de I~ Vtla 
es reuneix I'AJuntement en Ple per celebrar sesstó 
extreordtnàrt~ sota la Pres1dènc1~ de I 'Alcalde, Sr. 
Narcl5 Casas Masgreu, amb l'asststèncte dels reg1dors 
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ElS REGIDORS 

ACTA N• 10/BB DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 26 DE 
JULIOL DE 1988.-

A le vila de Llegoatere, e doa quarta d'onze del 
vespre del die vint-i-aia de juliol de mil nou-cents 
vuitente-vuit, e le Sale de Seaaiona de le Ceae de le 
Uite ea reuneix l'Ajuntament en Ple per celebrar aeaai6 
ordin.rie aote le Preaid.ncie de l'Alcalde, Sr. Nercra 
Ceaea Meagreu, emb l'eaaiat•ncie dels regidora Sra. 
Francesc Boadella Butiftech, Josep Ayech Coste, Josep 
Aguatr Cenela, Robert Bedoae Ferrer6a, Llurs Ciurene 
Peredede, Llurs Nuell Creua, Josep Alb• Metemele i Alfons 
Elordi Mertrn. Han excusat le aeve eaaiat•ncie puntual 
ala Sra. Josep Mir Miquel i Salvador Devent Ribera. Han 
excusat le aeve eaaiat•ncie ela Sra. Robert Portes Gruert 
i Joan Febrellea Lloverea. Actue com e Secret•rie he
bilitwde le Sra. Núria Comes Ventura. 

El Sr. President declare oberta le aeaai6 i s'entre 
en l'estudi dela temes inclosos en l'ordre del die. 

1er.- LECTURA I APROUACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Ea llegeix l'acte de le aeaai6 anterior que, 
trobede conforme, 6a eprovede per unanimitat. 

2on.- DENOMINACIO NOU VIAL.-

2.1.- Seguidament el Sr. Alcalde expose la ne-
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cessitet de posar nom el vial que ve el camp de futbol ja 
que actualment hi he un gran nombre de vivendes cons
truldes. 

Prèvia deliberació, l'Ajuntament en Ple acorde per 
unanimitat anomenar aquest vial "Avinguda de l'Esport" i 
comunicar-ho els velns juntament amb la numeració de 
vivende corresponent: 
~ Propietari 

1 Frencisco Cortés Rueno 
J Salvador Ortega Pérez 
~ Antonio Rey Serreno 
7 Angel Ceteure Bernés 
9 Antonio Ruíz Ceno 

11 Antonio Pérez Pedraza 
1J José Pérez Pedraza 
1~ Juan Pérez Pedraza 
17 Francisco Pedraza Gómez 
19 José Peralta Moreno 
21 Lluís Miquel Llinàa 
2J Jeaúa Marcoa Garcia 
2~ Juan Carreres Canals 
27 Llula Ciurana Paredada 
29 Antonio Cano Jiménez 

J1-JJ Isidre Pinoa Naranjo 
J~-J7-J9 Raset (o lnmovera S.A.) 

41 Angel Tello Rodríguez 
4J Joan Senta Collada 
4~ Teresa Rea Ruacallede 
47 Joan Linde Ribes 
49 Diego Cortéa Rueno 
~1 Dihabsa Administració S.A. 

Per unanimitat s'acorda verier 1 'ordre dels temea a 
tractar en espera de la incorporaci6 a la aeaaió del 
regidor de serveis socials, Sr. Devent, passant el ae
gúent punt de l'ordre del die: 

Jer.- CANVI DE SISTEMA D'ACTUACIO EN ELS SECTORS DE 
LA ZONA INDUSTRIAL.-

3.1.- Atèa que en el Ple Parcial d'Ordenació del 
Sector Industrial I de Llagostera, figura com e aiateme 
d'actuació urbanística el de compensaci6; 

Donat que resulta justificat, per a la viabilitat 
del projecte, procedir, per reó de coherència amb el 
planejament; al canvi de sistema a cooperació; 

Vist l'article 1~~ del Reglament de Planejament i 
l'article 44 i as. del Reglament de la Llei de Mesures 
d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya; 

Ea propose al Ple l'adopció del segúent acord: 

1.- Aprovar inicialment el canvi de sistema de 
compensació per cooperació en el Ple Parcial d'Ordenació 
del Sector Industrial 1. 

2.- Sotmetre el present acord e informació pública 
pel termini de 1~ dies, mitjen9ent edicte publicat en el 
B.O.P. i en un diari de divulgació e Catalunya, convocant 



~~*1meht ••• propietari• efec~ate • 
.,-, ... 1ft Wil'l Olllp t f'at'lacorrepta • .....,. ..... delt -., 

pt.lblloaot6 ft l'aeG-Ml< no •• p..-oc.echM'It :Ja .. \Itt i!IP.f'III-..Aft¡ 
._,~Riti~ arentendrl aprovat el canvi definiti~t p•• 
JII!IMJIIIiJ.t edlllfft i•~i ... 



1.- "-"''••t•~ •• ~====~~ .. eatOI" 4 d• le D0-~08 •11 

~1 te4 ... to• d Ateftci66:.:::::~~====~~~~;:~;;!; 1• ~••t• de .unicipi• d 

~.- Feculte~ el 
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é:1/!jt:::> 
Ca••• de la Selva com • poblaci6 Cap d•l S•ctor per • la 
,. t~t••~~•l peraoñal, la ao!.lioitud de la au~vencl6 
..... .,., ........ nt ••• hrw i que OOIWOea l'lnat U ut c.-..~ 
••-.at•t•ncia i Servei• Social• i la recepci6 i 
f6 ti•àOtl la 11-•lit•t acord••• 



Dona\ ~u• l'ofioi•l 
el contingut i el cobri .. 1~~~ 
conveni6nci• de .. ntenir 
valtent. 



Po~&t a vot&cló, ~'aprova per major1a mantenir les 
br&nque~ d'oliver&: 

-Vot~ &flrmatiu~: cinc (Sr~. Ca~a~, Ay&ch, Agusti, 
8&dos& i Ciur&na) 

-Vot~ neg&tius: do~ (Srs. Nuell 1 Elord1) 
- Ab~tenc1on~: qu&tre <Sr~. Mir, Dev&nt, Bo&del!& i 

Albà) 

El Sr. Alc&lde pren la paraula per &!.!egar 
ju~tific&r la urgènci& del següent tem& a tr&ctar, per no 
e~t&r inclò~ en l'Ordre del D1a. 

Ju~tific&d& I& urgència, aque~t& queda dec!&r&d& 
per la un&nimit&t del~ membre~ a~si~tent~. 

Bè.- DONAR COMPTE DE L'INFORME EMES SOBRE LA POSADA 
EN FUNCIONAMENT DEL NOU DISPENSARI.-

8.1.- Seguid&ment, e~ 
el&bor&t per I& Comi~~ió 
l'&c&b&ment de le~ obre~ 
~egüent: 

dóna lectur& 
encarregada de 

del Di~pen~ar1, 

de l'informe 
vetll&r per 
que diu el 

"Aque~t A¡unt&ment en un Ple inform&l v& nomen&r 
un& Comi~~ió enc&rreg&d& de vetllar per l'&cabament de 
!e~ obre~ del Di~pen~&ri, per la ràp1da po~ada en m&rxa 
d'&quest nou servei i per e~tablir !e~ rel&cion~ ne
ce~sàrie~ amb el~ profe~~ion&l~ sanit&ri~ &mb altre~ 
entit&t~. 

L& Comi~~ió e~tà form&da pel Sr. Alfon~ Elordi, 
regidor de Sanit&t, que I& pre~ideix, pel~ regidor~ 
Sr~. Llu(~ Nue!!, Robert 8&dos&, Llu(~ Ciur&na i Jo~ep 
Ayech. L'objectiu d'&que~t informe és notific&r els 
diferent~ temes tr&ct&ts i !e~ conver~es m&ntingude~ &mb 
el~ treb&lledor~ de la medicin& amb el~ diferent~ 
industri&l~. 

L& primera qüe~tió va ~er cont&ct&r amb tot~ el~ 
indu~tri&!s per acon~eguir I '&cabament de les obre~, 
t&sca en I& qual intervingueren fin~ i tot membre~ del 
Consi~tori &!iens & la Comis~ió. De~prés d'un temp~ més 
ll&rg del que ten(em previst, e~ pot dir que s'ha 
&con~eguit. Tot i &ix( ~'ha de fer una crftica & algun~ 
d'ells i fin~ i tot tramit&r una queixa formal respecte 
als terres el~ esg!&ons de l'e~cal&. Exceptuant, 
done~, algune~ &nom&!ies, que de moment ~ón insalvables, 
el nou Di~pens&ri Municip&! finalment e~ po~arà en marxa 
el proper dia 1 d'&gost, si aquest Ple no hi veu cap 
inconvenient. 

Referent a le~ converses mantingude~ amb el~ di
ferent~ treb&!lador~ de la ~anitat, el Practicant, Sr. 
Je~ús Porta~ ens féu una propo~ta, que en princ1pi va ~er 
ben acollida per part de la Comissió, però que t&mbé fou 
estud1eda i pensada amb molta cura. S'ha de dir també 
que aquesta propo~ta é~ sens dubte el tema mé~ del1cat 
que ha hagut d'estudiar aquesta Comissió. 

Le propo~ta del practicant consistia en el fet que 
dem&n&va un substitut per & !e~ tarde~ amb el fi que ell 
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les pogués tentr lltures. A canvi d'atxò, ell oferia 
unes contrapartides, com era obrtr el dispensari els 
matins i administrar-lo. En el prtmer moment ens semblà 
que era una proposta que es podta estudtar, sobretot 
tenint en compte la consideració que ens mereix el 
Practicant per la seva tasca professional i humana. 
Però, analitzant-ho detalladament, trobàren molts im
pedtments a la realització d'aquesta proposta. Bàsi
cament, serten els següents: 

1.- Al substitut, la fòrmula li semblà molt poc 
ortodoxa, JS que de cap menera era la que ella volia. 
Cal tenir present també que si l'Ajuntament pegava el sou 
d'aquest subsitut, es feia ca-responsable de possibles 
problemes, quetxes, denúncies, etc. que hi haguéssin 
pogut haver en un futur. 

2.- ¿Com podia justificar l'Ajuntament les 40 o 
50.000 ptes., que és el que aproximadament s'hauria hagut 
de pagar el substitut, destinades e una Situació anormal? 

3.- Una de les contrapartides que oferia el 
Practicant era obrir la calefacció als matins, però s'he 
de recordar que el Dispensari té calefacció automàtica. 

4.- Tampoc era un servei d'utilitat el fet d'obrir 
el Dtspensari e primera hora del matr, ja que, com que no 
hi hauria els serveis mèdics per atendre la gent, tampoc 
s'afegia cap nou servei a la població. 

5.- Sopesant e fons la situació econòmica muni
cipal, tenim els nostres dubtes sobre com valoraria la 
població aquesta situació d'anormalitat; encara que un 
sector de la població ho veiés amb bons ulls, també, per 
la llei, se'ns podria denunciar. 

6.- En una població com Llagostra, on entra de 
llarg més d'un milió de pessetes per sous de sanitat, no 
serie correcte que els ciutadans encara haguessin d'a
fegir-hi un sou més perquè els atenguessin millor. 

7.- Si I 'Ajuntament acceptés pagar un substitut per 
l'horari de tarda del Practicant, provocaria un greuge 
comparatiu amb els altres treballadors de la sanitat: 
¿per quina raó això només s'hauria de fer per al Prac
ticant?, ¿quina postura haur1a de prendre el Consistori 
davant la resta del personal sanitari? ¿se'ls hauria de 
dir que ells no s'ho mereixen? 

8.- ¿En quina situació deixarrem el Consistori que 
ens substiturs? 

9.- No s'he d'oblidar que la persona que ocupi el 
lloc de Practicant està obligada a unes hores determi
nades d'atenció el públic en el Dispensari i a ester 
localitzable les 24 hores del dta per serveis d'urgència. 

Es per tot això, i no pas solament per motius 
econòmics, que nosaltres considerem inviable aquesta 
proposta, però la Comissió està oberta a aquest Ple per 
acceptar i assum1r qualsevol suggertment o mandat que se 
li doni abans d'acabar la seva m1ss16, cosa que succeirà 
el d1a 1 d'agost. 

Pel que respecta als doctors, ens reunrrem en una 
amistosa xerrada, en la qual, després de debatre i 
constatar algunes anomalies que poden existir en la 
construcció i distribució del nou local, lloaren la gran 
millora que aquest Dispensari representa per a la po-



r 
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blació. Tant per a ells com per al& velne, 
en un sol lloc i amb bones condicione tots 
sanitaris, és una millore considerable de la 
pocs pobles poden gaudir. 

tenir reunit& 
els serveis 

qual molt& 

Ens posàrem d'acord amb el& horaris d'atenció al 
públic i establírem Iee fórmules de relació amb Iee 
diferent& firme& comercial& que els visiten. 

Per parlar amb la CREU ROJA vàrem cridar la Junta 
administrativa de l'assemblea local per posar-nos d'acord 
en la &eva ubicació al Diepen&eri, donede& les conegudes 
prestacions sanitàries que dóna aquesta entitat. Pri
merament semblava que hi hevia elgunee reticències per al 
canvi de lloc, però ee salvaren fàcilment, donedee les 
bones relacione que aquesta entitat menté emb l'Ajun
tament i que el& membre& que formen la Junte són persone& 
de reconeguda cordialitat i bon tracte. Aix( done, la 
Creu Roje disposarà d'un local en el nou Dispensari. 

Els contacte& emb la resta de persone! sanitari, 
llevadora, psicòleg, celliste, etc. s'han reelitzet a 

l O. regi .. r de eenitet i no han oo.,ort•t cap ... 
--· .... -..... ••li• ;d "Mrar i e. 

irjt.rr~J(Itt.illi6 e'hà pel"let alllt l'AII•i•t.,.t Íl6oial 
viat~ en •1 nou Di•p•n•eri i li 
-~*~•"'• ~e pM'tir de 1-'t-::é·~-~~k 

.a..::·.il~~~a ..... .-. 

• 
• la 



L'Ajuntament en Ple 
1 \ ~fe~ elaborat per l• 
.. pte al que e• refereix 
aeri, ja que e• oreu 
teal .. nt diapo•i de tot• 
t•fon, perao~l, eto.) 
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ACTA N. 11 / 88 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 16 D'AGOST DE 1988.-

A la vila de Llego~tera, e les deu del vespre del 
die ~etze d'agost de mil nou-cents vuitanta-vuit, a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Vtle e~ reunetx l'A
JUntament en Ple per celebrar sesstó extreordinàrta sota 
la Presidència de l'Alcalde, Sr. Nereis Ce~as Mesgrau, 
amb l'assistència dels regidors Srs. Francesc Boadella 
Buti~ach, Josep Agustl Canals, Josep Mtr Miquel, Salvador 
Devent Ribera, Jo~ep Ayech Costa, Josep Albà Matamala, 
Joan Febrellas Lloveres i Alfons Elordi Mertln. Han 
excu~et la seva assistència els Sr~. Robert Portas 
Gruart, Robert Sedosa Ferrerós, LLuls Ciurena Paredada i 
Lluls Nuell Creus. Actue com a Secretàrte habilitada la 
Sra. Núria Coma~ Ventura. 

El Sr. President declare oberta la ~essió i s'entra 
en l'e~tudi del~ teme~ inclosos en l'ordre del dia. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llegeix I 'acte de la se~sió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- MODIFICAR ELS PUNTS 5è. 
MERITS QUE REGIRA EL CONCURS PER A 
PLAçA VACANT DE SECRETARIA.-

i 6è. DEL BAREM 
LA PROVISIO DE 

DE 
LA 

2.1.- Vist l'e~crit tramès pel Govern Civil de 
Girona, R.E. n• 898, comunicant que la Direcció General 
de la Funció Pública ha posat de manife~t que en l'acord 
adoptat pel Ple en date 14/6/88 quede indeterminada 
l'acreditació per a l'apreciació del mèrit dels con
cursants en els punts 5è. 1 6è. del barem de mèrits 
e~peclfics per a la provisió de llocs de treball vacants 
en aquest Ajuntament i reservats a funcionaris amb ha
bilitació de caràcter nacional, l'Ajuntament en Ple 
acorda per unanimitat aprovar la modificació del con
tingut de l'acord en els punts esmentats, quedant re
dactats d'acord amb la Resoluctó de la Secreterta d'Estat 
per a l'Administració Pública de 1'1 de març de 1988 
<B.O.E. de 1'11 de març): 
Bl BAREMS.-

( .. ,/,.) 
5.- Acreditar especialització en matèria urba

nl~tica mitjançant cur~os de 40 o més hores lectives, 
impartits per Untver~itats, Instituts i Escoles Oftcials 
de Functonaris: 2 punts. 

6.- Acreditar especialitzactó en matèria infor
màtica mitjançant curso~ de 40 o més hores lectives, 
impartits per Untversttats, lnstttuts i Escoles Oficials 
de Funcionaris: 1 punt. 

3er.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO 
DE LA ZONA INDUSTRIAL, POLIGON 1.-
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~ 
ELS REGI DORS 

ACTA N. 12/88 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 1988.-

A la vila de Llagostera, a un quart d'onze del 
vespre del dia sis de setembre de mil nou-cents vui
tanta-vuit, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila 
es reuneix l'Ajuntament en Ple per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de l'Alcalde Sr. 
Nereis Casas Masgrau, amb l'assistència dels regidors 
Srs. Robert Portes Gruart, Francesc Boadella ButiRach, 
Josep Agustl Canals, Josep Ayach Costa, Salvador Devent 
Ribera, Robert Sedosa Ferrerós, Josep Mir Miquel, Lluls 
Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Joan Febrellas Llo
veras, i Alfons Elordi Martln. Ha excusat la seva as
sistèncta el Sr. Lluls Ciurana Paradeda. Actúa com a 
Secretària habilitada la Sra. Núria Comes Ventura. 

El Sr. President declara oberta la sessió i s'entra 
en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dta. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unantmitat. 

2on.- RENOVACIO DE LA POLISSA DE CREDIT DE LA CAIXA 
DE GIRONA.-

2.1.- Atès 
1988 pel qual es 
per fer front al 
de cobran9a; 

l'acord de Ple de data 11 de 
concertava una operactó de 
desfasament entre obligacions 

febrer de 
tresoreria 

per í ode 

Donat que a l'esmentada operació 
perlode de vigència de 6 mesos i vista 
prorrogar-la; 

se 
la 

li atribu ï a 
necessitat 

un 
de 
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Atè~ l'article 149 del Reial Decret 781/1986, de 18 
d'ebri!, pel que ~·aprove el text refó~ de les dispo
sicions legals vigents en metèrie de Règim Local; 

Uist que, d'acord emb els ert. 163 i 170 del R.D. 
3.250/1976, de 30 de desembre, en relació emb l'ert. 429 
de TRRL, no es precise autorització d'òrgan superior; 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, adopte el 
aegúent acord: 

Primer.- Concertar emb l'entitat Ceixe d'Eatelvia 
Provincial de Girona e través de compte de crèdit for
malitzat en pòlisae intervinguda, une pròrroga d'operació 
de crèdit emb les condiciona segúenta: 

- Import •..........•... 25.000.000,- pte 
- Tipua d'interès •....•. 12 1 5" 
-Termini .............. 31 de deaembre de 1988 
En qualsevol ces l'operació quedarà cancel.lade en 

le deta de liquidació del pressupoat municipal que hi 
aerveix de base. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, en nom 
representació de l'Ajuntament formalitzi els documents 
neceaaaria. 

3er.- SOL.LICITUD DE SUBUENCIO PER AL CURS DE 
CATALA PER A ADULTS.-

3.1.- Ateae l'Ordre del Departement de Cultura, de 
14 de juliol de 1988, publicada en el D.O.G. núm. 1021

1 
de 22 de juliol, per le qual ea convoca concura públic 
per e le concessió de subvencions a corporacions !ocels, 
i a organismes que en depenen, per e la realització de 
curaos de cetelà per e adults durant el cura acadèmic 
1988-89, l'Ajuntament en Ple acorde per unanimitat or
ganitzar un curs de català per a castellanoparlants, de 
nivell Al, de SO horea per e un grup, i aol.liciter la 
col.leboreció del Departement de Cultura de le Genera
litat de Catalunya. 

4rt.- CONTRACTACIO D'UNA AUXILIAR DE BIBLIOTECA.-

4.1.- S'acorde per unanimitat deixar-ho sobre le 
teule pendent d'estudi. 

Sè.- APROUACIO PROUISIONAL DE LA MODIFICACIO DEL 
PLA PARCIAL DE LLAGOSTERA RESIDENCIAL.-

S.l.- Atè~ que en sessió celebrede el 14 de juny de 
1988 l'Ajuntament en Ple ve eprover inicialment le mo
diFicació del Ple Perciel de "LLAGOSTERA RESIDENCIAL"; 

Uist que en el per(ode d'informació el públic no 
s'he produit cep el.legeció; 

Donat l'ert. 49 de le Llei del Sòl dispoaicions 
concordants; 

Uist el dictamen de le Comissió Informativa 
d'Urbanisme i Obres Públiques; 

L'Ajuntament en Ple acorde per unanimitat: 
1.- Aprovar provisionalment le modificació del Ple 

Perciel de le urbanització LLAGOSTERA RESIDENCIAL. 
2.- Elevar I 'expedient objecte del present acord e 



le Comi~~ió Provinciel d'Urbeni~me per le ~eve tremitec 1ó 
~ub~egüent i eprovec1ó defin1tive. 

6è.- CANVI DELIMITACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO MAS 
SEC.-

6.1.- Atese le necessitet de procedir e le urbe
nitzeció de le Unitet d'Actuec1ó Mas Sec donedes les 
especiels cerecteríst1ques del ~ector, que motiven un 
replentejement de l'ectuel delimitac1ó del pollgon; 

Donet que resulte provet 1 'equitet1u repart1ment de 
càrregues i benef1cis entre els efectats, segons conste 
en estudi adjunt i que permet l'execució del corresponent 
Projecte d'Urben1tzació sense la necessitet de procedir e 
cap repercel.leció físice; 

Vist l'art. 38.2 del Reglament de Gestló Urba
nístice i disposicions concordants; 

Vist el dictement de la Comissió Informetiva 
d'Urbanisme i Obres Públiques; 

L'Ajuntement en Ple, ecorde per unenimitat: 
1.- Aprovar inicialment le modificeció de 

de le Unitat d'Actuació Mes Sec. 
l'àmbit 

2.- Exposer el públ1c el present 
període de 17 dies, mitjan9ent publicec1ó 
Of1cial de le províncie, en un diari de 
neral 1 convocer personelment tots els 
terrenys de l'àmbit efectet. 

ecord, per un 
en el butlletí 
divulgeció ge
propieteris de 

7è.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBA
NITZACIO DE LA BAIXADA DE CALDES. 

7.1.- Aprovet 1nic1elment el Projecte d'Urbanit
zeció de le Baixade de Celdes, exposet el públic durent 
un termini de quinze dies, en els quels s'hen produït 
dues reclemacions, evacuets els informes tècn1cs ju
rídics, 1 

Atès que el Sr. Joen Perete Fausellas 1 c1nc més, i 
le Sre. Montserret Ros Se le so 1. 1 ic i ten que es contemp 1 in 
els terrenys de cessió obl1gatòria destinats a v1els evui 
propietet privede, 1 que és procedent la seva estimació; 

Atès que les modificac1ons que es proposen no 
signifiquen un cenv1 substancial en els criteris les 
solucions del projecte eprovet inicialment; 

Vist el d1ctamen de la Comissió Informativa 
d'Urbenisme i Obres Públiques; 

L'Ajuntement en Ple ecorde per unen1mitet: 
Primer.- Aprover defin1tivament el Projecte 

d'Urbenització de le Beixede de Caldes, redectat pels 
erquitectes Srs. Pere Solà Busquets i Anton1 Pu1g Cas
tells, estimer les el.legacions formulades pels senyors 
Joan Pereta Fau~elles i 7 més i Montserrat Ros Sale, 
modificar el projecte per raó d'aquesta circumstàncie, i 
desestimer en le reste les al.legec1on~ formulede~ pel 
Sr. Joan Pereta Fausellas i 7 més 1 per le Sra. Mont
serret Ros Sala, pel~ motius que han quedat exposets. 

Segon.- Trametre un exempler del projecte eprovat 
definitivament, i une còp1e de l'expedient edmin1stretiu, 
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I per no heYer-hi 
quen a6n trea querta 
aixec• 1• ae••i6 i emb el 
pe1• •••t•t•nta, ••b mi, 

l 1 ALCALDE 
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l'e~quitacte s~. Jo~di Vidal de Llobate~e Vgleaiea, 
tenint en conaide~aci6 lea determineciona epuntadea per 
l'enginye~ t•cnic municipal, i en concret le propoata 
d'ubicaci6 de l'eataci6 trena,ormedo~e 'ore de la plaqe. 

Segon.- Sotmetre'l a in'o~maci6 pública durant un 
termini de quinze diea al Butllat( O,icial de la p~o
y(ncia, el teule~ d'anuncia de la Caaa de la Vila i en un 
dia~i d'ia,ormaci6 general, i deixar l'expedient e la 
diapoa~cJ6 de quelaeYol que el YUlgui examine~ per tel de 
ded~~r-ne al.legaciona. 

Quan a6n doa quarta d'onze del Yeapre •'incorpore a 
la aeaaj6 el Sr. Joan Febrellea LloYerea. 

···- ~10 INICIAL ESTUDI DE DETALL DE LA U.A. 
n• J.-

En ~ueat punt de l'or~re del dia el Sr. Alcalde 
abandone la aeaai6 donant coapliment • l'eatablert en ela 
article• 76 de la Llei de Beaea de R6gim Local, ert. 192 
de la..LLei f:1ut:~ioipal cie Catalunya i ' ' del Regl.e~~ent 
d'O~ganitzeci6 1 Fun•iona .. nt i R•gim Jurfdio de lea 
Entiteta Lacats, en conaidera~ que pe~ teni~ int•~•• 
dl.-.~ en- l'aaau.-pte t6 el deure d'abatani~-•• de 
pw.t Lc:WP41r •'\o -.la. del ibe~acj6 i YDtac i6. 

Segu!~t e,l ~~. Robert 
Tinent d'Alcalde, eaaumeix la 
t..tl.t..i* J, ·~t. 47..2. del R. O..F. 

Gl'ua~t, 1er. 
tal COlli ea-



Ui&t que en el període d' 1nformeció al públic &'he 
prodult una al.legeció formulada pels Srs. Josep Castelló 
Gironès i Pere Esteve Roquet, 

Donat el dictamen de 
d'Urbanisme i Obres Públiques; 

la Comissió Informativa 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- De&estimar les al.legacions formulades 

pels Srs. Josep Castelló G1ronès i Pere Esteva Roquet. 
Segon.- Aprovar definit1vament el canvi de sistema 

de compensació per cooperació, que regirà en l'execució 
del Pla Parcial de la Zona Industrial, Sector I. 

Tercer.- Trametre una còpia de l'expedient e la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, i si durant el mes 
següent a la recepció de la documentació no es produeix 
notificació, 1 'A¡untament ordenarà la publicació de 
1 'edicte corresponent. 

Quart.- Comunicar 
propietaris de terrenys 
en un diari dels de més 

el present acord 
de l'àmbit afectat 
divulgació. 

a tots els 
publicar-lo 

7è.- APROUACIO DEFINITIUA DEL PROJECTE D'URBA
NITZACIO DE LA ZONA INDUSTRIAL, POLIGON I.-

7.1.- Aprovat inicialment el Projecte d'Urbanit
zació de la zona Industrial Polígon 1 1 en data 16 d'agost 
de 1988 1 exposat el públic durant un termini de quinze 
dies, en els quals no s'han prodult reclamacions, eva
cuats els informes tècncis i jurídics, i 

Atès el dictamen de la Comissió Informat1va 
d'Urbanisme i Obres Públiques, 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte 

d'Urbanització de la Zona Industrial, Polígon I 1 redactat 
pels arqu1tectes Srs. Pere Solà Busquets Antoni Puig 

Castells. 
Segon.- Trametre un exemplar del pro¡ecte aprovat 

definitivament i una còpia de l'expedient administratiu, 
tots dos complets, e la Comissió d'Urbanisme de Girona. 

Transcorregut un mes des que la Comissió rebi la 
documentació sense que aquesta notif1qui a l'Ajuntament 
cap acord de suspensió, s'anunciarà 1 'aprovació defi
nitiva mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
província, i en un periòdic dels de més d1vulgació. 

Tercer.- Comunicar aquest acord e tots els pro
pietaris afectats. 

En aquests moments s'incorpora de nou e la sessió 
el Sr. Narcís Cases Masgrau 1 assumint la Presidència. 

8è.- FIXAR LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 1989.-

8.1.- Donada la necessitat d'estebl1r el calendari 
de festes locals per a l'any 1989, i examinada I 'Ordre 
del Departament de Treball, de 2 d'agost CD.O.G. n• 1030

1 
de 12 d'agost) per la qual s'estableix el calendar¡ de 
festes oficials, l'A¡untament en Ple acorde establir com 
a festes locals els dies 15 1 16 de maig amb motiu de la 
celebració de la Festa Ma¡or. 



9è.- ADJUDICACIO DEFINITIVA DE LA SUBHASTA D'UNA 
FINCA PROPIETAT DE LA RESIDENCIA "JOSEP BAULIDA".-

9.1.- Atès l'acord de Ple de date 14 de juny de 
1988 pel qual s'autoritzava la venda mitjan9ant subhaste 
d'una finca propietat del Patronat Mun1cipel Josep 
Baulida de Llagostera; 

Vist que en la subhasta comparegué un únic lici
tador, el Sr. Josep Tres Codina; 

Atesa l'edjudiceci6 definitiva de la finca per 
acord de la Junta del Patronat de date 12 de setembre de 
1988; 

Atès que la legislaci6 aplicable és la determinada 
pels articles 193 i següents de la Llei 8/1987, de 1? 
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 47 i 49 
al 83 de la Lle1 Reguladora de les Bases de Règim Local; 
74 el 87 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril, i 109 al 119 del Reglament de Béns vigent; 

Atès que la veloraci6 establerta per e l'elienaci6 
és de ?.200.000,- pessetes, i, per tant, inferior al 10 % 
dels ingressos ordinaris del pressupost vigent, per 
aprovar la proposta d'elienaci6 és suficient el vot 
favorable de la majoria simple dels membres que integren 
la Corporaci6; 

Donat que, d'acord amb el que disposen l'article 
193.e de la Llei 8/1987 i 1 'article 79.1 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; atès que el valor del 
bé e alienar no arriba al 25 % dels recursos ordinaris 
del pressupost vigent, l'alienaci6 ha de ser comunicada e 
la Direcci6 General d'Administraci6 Local, si bé no cel 
pas que l'autoritzi prèviament; 

El Ple de l'Ajuntament acorda 
1.- Refrender l'acord de la 

Josep Baulida de date 12 de setembre 
la finca urbana següent, pel preu de 

-- Casa de plante baixa i pis, 
situada al e/ Camprodon n• ?. 

Superfície total: ?53'??6? m2. 

per unanimitat: 
Junta del Patronat 
de 1988, adjudicant 
?.200.100,- pte: 
amb un hort darrera, 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona 
en el Tom 630 1 llibre 42 de Llagostera, folis 111 a 114, 
i Tom 1.?36, llibre 82, foli 235; pel que fe referència a 
la inscripci6 12a. a aquesta finca li correspon el núm. 
1.884. 

2.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a la signatura de 
l'escriptura pública corresponent. 

10è.- HABlLlTACIO DE PARTIDES PRESSUPOSTARIES A 
CARREC DEL SUPERAVIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL-1987.-

10.1.- Donada lectura de l'expedient tramitat a 
l'efecte, vist l'informe d'Intervenc16 i l'informe fa
vorable de la Comissi6 d'Hisenda i discutits àmpliament 
cadascun dels extrems que comprèn la proposta, el seu 
objecte i finalitats, trobant-la conforme amb els 
serveis e càrrec de la Corporaci6 munic1pal, de con
formitat amb l'article 4?0 del text ref6s aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, s'acorda 
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lC. I 

per unan1mitat: 
1er.- Aprovar l'esmentada proposta d'hebil1tació 

suplement de crèdit en la forma segúent: 
-a) Quantitat utilitzada amb càrrec el superàvit 

d1sponible: tres milions cent trenta-sis mil tres-centes 
c1nquanta-una pessetes (3.136.3?1,- ptes.). 

- b) Habil1tacions i suplements que s'acorden: 
-PARTIDA 0.121.0110.00 : DESPESES DE REPRESENTACIO 

Consignació que tenia : 4.4?0.000,- ptes. 
Suplement.............. 1.?00.000,- ptes. 
Total resultant ........ ?.9?0.000,- ptes. 

-PARTIDA 0.182.0000.00 : ASSIST. MEDICO-FARMACEUTICA 
Consignació que ten1a : ?0.000,- ptes. 
Suplement.............. ?0.000,- ptes. 
Total resultant........ 100.000,- ptes. 

-PARTIDA 0.211.0000.00 : DESPESES D'OFICINA 
Consignació que tenia : 1.400.000,- ptes. 
Suplement.............. 100.000,- ptes. 
Total resultant ........ 1.?00.000,- ptes. 

-PARTIDA 0.241.1000.00 DIETES MEMBRES DE LA CORPORACIO 
Consignació que tenia : 100.000,- ptes. 
Suplement.............. ?0.000,- ptes. 
Total resultant........ 1?0.000,- ptes. 

-PARTIDA 0.2?8.6100.00 CONTRACTES SERVEIS D'ESCOMBRARIES 
Cons1gnació que tenia : ?.000.000,- ptes. 
Suplement .............. 1.336.3?1,- ptes. 
Total resultant ........ 6.336.3?1,- ptes. 

- PARTIDA 0.273.0000.00 : MATERIAL, ESTRIS I EINES 
Cons1gnació que ten1a : 400.000,- ptes. 
Suplement.............. 100.000,- ptes. 
Total resultant........ ?00.000,- ptes. 
2on.- Que aquest expedient de modificació de 

crèdits, aprovat inicialment, s1gui exposat al públic 
durant qu1nze dies hàb1ls, amb anunc1 previ en el 
Butlletr Of1cial de la prov{ncia, i en el tauler d'a
nuncis de la Casa de la Vila. 

3er.- Que l'expedient aprovat 
considerarà aprovat def1n1tivament si 
reclamac1ons. 

inicialment es 
no es presenten 

11è.- MODIFICACIO DE PARTIDES PRESSUPOSTARIES.-

11.1.- Donada lectura a l'expedient tramitat a 
l'efecte, vi&t l'informe d'Intervenció i l'emès per la 
Comissió Informativa d'H1senda, i examinats cadascun dels 
extrems que comprèn aquest expedient de suplement de 
crèdit mitjan~ant transferència en el Pressupost Muni
cipal vigent, i trobant-lo conforme amb els serveis e 
càrrec de la Corporac1ó munic1pal, s'acorda per unanl
ml tat: 

1er.- Aprovar l'expedient de suplement de crèdit 
m1tjan~ant transferènc1a en el Pressupost Municipal 1988, 
quedant fixades les partides pressupo&tàries de la se
gúent manera: 
BAIXES 

PARTIDA CONSIGNACIO BAIXES PER QUEDEN 
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ACTA N" 14/88 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 2~ 
D'OCTUBRE DE 1988.-

A la vila de Llagoatera, a doa quarta d'onze del 
dia vint-i-cinc d'octubre de mil nou-centa vuitanta-vuit, 
a la Sala de Seaaiona de la Caaa de la Uila ea reuneix 
l'Ajuntament en Ple per celebrar aeaaió ordin.ria aota la 
Preaid.ncia de l'Alcalde Sr. Narc(a Ceaaa Maagreu, amb 
l'aaaiat•ncia dels regidora Sra. Robert Portes Gruart, 
Llurs Nuell Creua, Francesc Boadella Butiftech, Josep 
Aguat( Canals, Salvador Devent Ribera, Joaep Mir Miquel, 
Josep Ayach Coste, Joan Febrellaa Lloveraa, Josep Alb• 
Matamala, i Alfons Elordi Mart(n. Ha excuaat la aeva 
aaaiat•ncia el Sr. Robert Badoaa Ferreróa. No he excuaat 
la aeve eaaiat.ncie el Sr. Llu(a Ciurena Paredada. Actua 
com a Secret.ria la Sra. Núria Comaa Uentura. 

El Sr. Preaident declare oberta la aeaaió i s'entra 
en l'eatudi dels temea incloaoa en l'ordre del dia. 

ler.- LECTURA I APROUACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

Ea llegeix l'acta de la aeaaió anterior que, 
trobada conforme, ~ 6a aprovada per unanimitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.-

2.1.- Ea dóna compte de la Resolució de ' d'octubre 
de 1988 1 de la Direcció General de la Funció Pública, 
publicada en el B.O.E. n• 2~0, de 18/10/88, per la qual 
ea modifica la claaaificació de lloca de treball re
aervata a funcionaria d'Adminiatració Local amb habi
litació de car•cter nacional: 

- LLAGOSTERA.- lntevenció de 2a. claaae: pendent 
d'agrupació. 

3er.- SOL.LlCITUD D'OPERACIO DE CREDIT AMB EL BANC 
DE CREDIT LOCAL.-

3.1.- At•a el deaenvolupament dela treballa de 
reviaió cadastral i donadea lea neceaaitata financerea i 
lea expectativea promogudes pela ingreaaoa en concepte de 
Contribució Territorial Urbana; 

Uiat que d'acord amb ela art. 163 170 del R.O. 
32~0/76 de 30 de deaembre, en relació a l'art. 429 del 
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R.D. 781/86 de 18 d'~bril, pel qual s'~prova el text 
refós de les dispos 1 c 1 ons legals vigents en m~tèria de 
Règim Local, no es precisa autorització d'òrgan superior; 

Atès els art. 415 a 431 del mateix text leg~l; 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ~dopta el 

següent acord: 
Prtmer.- Concertar amb el Banc de Crèdtt Loc~l una 

operació de tresoreria mitjan9ant una pòliss~ de crèdtt, 
amb les condicions següents: 

- Import ............. 30.000.000,- pt~ 
- Tipus interès . . . . . . 11 ,r;o " 
- Inici .............. 01/01/1989 
-Termini ............ 31/12/1989 
Segon.- Establir com a garantí~ les percepcions 

rebudes pel Fons de Compensació Territori~!. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, en nom i 

representació de l'Ajuntament form~litzi en document 
privat la pòlissa pertinent en base a la prerrog~tiva 
exposada en l'art. 426 del T.R.R.L. 

4rt.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIO PER A LA REFORMA DE 
L'EDIFICI DESTINAT A MUSEU AL C/ ALT DE GIRONA.-

4.1.- S'~cord~ per un~nimitat sol. licit~r una 
subvenció per a la reforma de l'edifici destinat~ Museu, 
situat al carrer Alt de Girona n• 4, d'~cord amb la 
convocatòria que regula el Reial Decret 988/1982, de 30 
d ' ~ b r i I (B. O. E. núm. 119 1 de 19 de ma i g de 19 8 2 ) 1 que 
regula la concessió de subvencions de l'Est~t per a 
finan9ar inversions de caràcter cultural a càrrec de les 
Corporacions Locals amb motiu del V Centenari de la 
Unitat d'Espanya. 

<;è.- APROVACIO DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE 
LA PLA9A CATALUNYA.-

5.1.- Seguidament s'examinen les bases que han de 
regir el concurs per a la redacció del projecte d'ur
banització de la pla9a Catalunya. 

Atès que els equips d'arquitectes escollits han 
~cceptat les bases per participar en el concurs res
tringit per~ I~ redacció de l'avant-projecte per a la 
urbanització de la pla;a, i 

Examinada la proposta de la Comissió Informativa 
d'Obres Públiques i Urbanisme, i 

Don~t que la pl~;a C~t~lunya és el centre neuràlgic 
de I~ poblactó, i després d'introduir algunes modifi
c~cions ~1 text propos~t per la Comissió Informativa, 
l'Ajunt~ment en Ple ~corda per unanimitat: 

Prtmer.- Aprov~r les Bases que han de regir el 
concurs per a la redacció del pro¡ecte d'urbanització de 
la pla;~ Cataluny~ i que f1guren ~ l'expedient. 

Segon.- Trametre'n una còpia ~ls equtps d'arqui
tectes que partictpen en el concurs: 

- Josep Fuses Coma la da i Joan M~ . . Vi~der M~rt ( 
- Fr~ncesc Ragolt~ Bagué 
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- Robert Soler Aluart 
- Arcadi Pla Masmtquel 
_ Antoni Armesto Aira i Carles Martí Aris 

6è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

No es produeix cap intervenció. 

¡ per no haver-hi més assumptes de què 
quan són un quart de dotze de la nit, el Sr. 
aixeca la sesstó i amb ella la present acta 
signada pels assistents, amb mi, la Secretàrta, 
certtfico. 

tractar, 
Prestdent 

que és 
que ho 

L'ALCALDE LA SECR¿ TARIA HTDA, 

E LS REG !DORS 

ACTA N• l?/88 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 
1988.-

A la vila de Llagostera, a dos quarts d'onze del vespre del dia 
vint-i-nou de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit, a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila es reuneix l'Ajuntament en Ple per 
celebrar sessió ordinària sota la Presidència de l'Alcalde Sr. Narcís 
Casas Masgrau, amb l'assistència dels regidors Srs. Lluís Nuell Creus, 
Francesc Boadella Buti~ach, Josep Agustí Canals, Josep Mir Mtquel, 
Robert Badesa Ferrerós, Salvador Davant Ribera, Josep Ayach Costa, 
Lluís Ciurana Paradeda, Joan Fabrellas Lloveras, Alfons Elordi Martín 
i Josep Albà Matamala. Ha excusat la seva assistència el Sr. Robert 
Portas Gruart. Actua com a Secretària habilitada la Sra. Núria Comas 
Ventura. 
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cliP~ 

El Sr. President declere obert• le aeaai6 i alentre 
en l'eatudi dèla temea incloeoa en l'ordre del die, 

le~.- LECTURA I APRO~&lO DE L'ACTA DE LA &ESSIO 
ANTERIOR.-

Eà ll•teix l'ac~• de lé 
t~e~ede conforme, 6e eproYede pe 
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~ 
assumeix le Presidència. 

8è.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBA
NITZACIO DE LA U.A. MAS SEC.-

8.1.- Aprovat inicialment el Pro¡ecte d'Urbanit
zació de la U.A. MAS SEC, exposat el públ1c durant un 
termini de quinze d1es 1 en els quals s'ha produït una 
reclamació, evacuats els informes tècn1cs 1 jurldics 1 1 

Atès que el Sr. Emili Pons Sereroll!> sol.licite el 
canvi d'empla9ament de l'estació transformadora d'e
lectricitat; 

Atès que les modif1cecions que es proposen 
signifiquen un canvi substancial en els criteris i 
solucionl!> del projecte aprovat inicialment, el Ple 
l'Ajuntament acorda per unanimitat: 

no 
les 
de 

I.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urba
nització de la Unitat d'Actuac1ó MAS SEC, redactat per 
1 'arquitecte Sr. Jordi Vidal de Llobatera Yglesias, 
estimar l'al.legec1ó formulada pel Sr. Emili Pons Se
rerols, i modificar el projecte per raó d'aquesta cir-
cumstància. 

Il.- Trametre un exemplar del projecte aprovat 
definitivament i una còpia de l'expedient admin1stratiu 1 

tots dos complets, e la Comissió d'Urbanisme de Girona. 
Transcorregut un mes des que la Comissió rebi la 

documentació sense que aquesta notifiqui a l'A¡untament 
cap acord de suspensió, s'enunciarà l'aprovació defi
nitiva mitjan9ent edicte al Butllet( Oficial de la 
prov(ncia. 

9è.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIO DEFINITIVA DE 
MODIFICACIO DE NORMES SUBSIDIARIES I APROVACIO DEL 
REFOS ALTERNATIU.-

LA 
TEXT 

9.1.- Atès l'acord adoptat en sess1ó plenària 
celebrada el 6 de setembre de 1988 1 pel qual s'aprove 
provisionalment le mod1ficac1ó puntual de les Normes 
Subs1diàries de Plane¡ement de Llagostera. 

Donat l'acord de la Comissió Provincial d'Urbanisme 
de Girona en sess1ó de 26 d'octubre de 1988 pel qual 
s'aprova definitivament l'expedient esmentat i es con
diciona la publicació a l'aportació d'un text refós que 
inclogui les esmenes següents: 

- En la modificació n" 3 que fa referència als 
articles 66.2 i 77.2 es fixarà que le separació entre 
grups d'habitatges serà com a m(nim de 6 m. 

- En la modificac1ó n" 7 en què es fa referència a 
l'ert1cle 91 corresponent a la zona "Indústr1a" amb clau 
9.2) es modificarà el redactat per tal que es fixi 
l'al9ade e 7'? m. permetent dues plantes fixant una 
ocupació del 70 ~, suprimint el paràmetre d~ profunditat 
edificable de 2? m. 

-En la modificac1ó n" 23 s'explic 1tarà que le 
franja de zona verda adjacent a la carretera entre 
aquesta i les parcel.les serà zona verda pública. 

Atès que les esmenes descrites no representen una 
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126.- APROUACIO I 
PER ~ L•EXERCJCJ 1989.-
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rent~ e ordenence~ ft~cel~, e propo~te de le Comi~~i6 

Informativa d'Hi~ende con~titulde amb eque~te finalitat, 
el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorde: 

1.- Aprovar inicialment le~ ordenence~ fi~cel~ 
~egüent~: 

Núm. 32.- Taxe~ de le Re~idèncie-Ho~pitel Joaep Beulide. 
Núm. 33.- Taxe~ de le Llar d'Infant~ municipal. 
Núm. 34.- Taxe~ ecedèmiquea de l'Eacole de Bellea Arta. 

11.- Aprovar inicialment le modificació de le~ 
ordenence~ fi~cel~ i de le~ terifea correaponent~, que 
tot ~eguit ~·e~menten: 

a) Augmentar un 5 ~ le tarifa correaponent e lea 
ordenence~ ~egüent~: 

Núm. 2.- Taxe per le pre~teci6 del aervei d'eacorxedor 
municipal. 
Núm. 3.- Taxe ~obre tinença i circulació de goaaoa. 
Núm. 6.- LLicència d'obertura d'establiments. 
Núm. 7.- Taxe per entrada de vehicles e trevéa de le 
vorera i lea reaervea de vie pública per epercement 
exclusiu. 
N~m. 11.- Del Dret a teMa sobre el aervei de cementiris. 
Núm. 12.- Texe per dret d'entroncament e 1e xarxa 
diatribuldare d'eigue potable. 
Núm. 15.- Taxe sabre acupeci6 de terrenya d'úa públic ••b 
teules i cadirea emb finalitat lucrativa. 
Núm. 16.- lmpaat municipel sabre le p~blicitet. 
Núm. 19.- Taxe aobre barraques, peredea de vende, ea
pecteclea a atrecciana aituedea en terrenya d'úa públic. 
Núm. 20.- lmpaat municipal sobre circuleci6 de vehiclea. 
Núm. 21.- Sabre el servei d'euto-taxi. 
Núm. 22.- Dreta d'explateci6 de le piacine municipal. 
Núm. 26.- Solera aenae tencer. 

b).- Augmentar un 10 - le teule de velera co
rresponent el bienni 1989-90 de l'impost mpel. aabre 
1 1 increment del velar deia terrenya (plua-vàlue). 

e).- Augmentar un 40 - le tarifa corresponent a la 
taxe pel servei de reca1lide damiciliàrie d'eacambreriea, 
d'ecord amb le reviai6 de terifea propoaede per le Ca
miaai6 Informativa d'Hisenda. 

d).- Modificar l'articulat, d'acord amb la prapaate 
de le Camiaai6 Informativa d'Hiaende, de lea ordenances 
aegCienta: 

Núm. 4.- Taxe sabre la preataci6 del servei de clave
gueram. 
Núm. 7.- Taxe per entrada de vehicles e travéa de la 
vorera, etc. 
Núm. 8.- Taxe aabre llicències urban(atiquea. 
Núm.28.- lmpaaici6 de multea. 

III.- Derogar lea ordenances fiacela aegCienta: 

Núm. 1~.- Taxa aobre deaguaaaoa de canelons 
leciona anàlogues. 
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obra i acceptar la ~ubvenció atorgada. 
III.- Acollir-se al ~istema de contractació directa 

previ~t en 1 'art. 27'? de la Llei 8/1987, de l'? d' abr i 1, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

IU.- Convocar almeny~ tre~ contracti~te~ per tal 
que en el termini màx1m de 10 die~ naturals a comptar de 
1 'aprovació d'aquest acord presentin les corresponents 
ofertes d'acord amb el Plec de Condicions Generals i 
Particulars que obren en l'expedient objecte del present 
acord. 

U.- Facultar el Sr. Alcalde per signar la docu-
mentació pertinent. 

14è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

No es produeix cap intervenció. 

I per no haver-hi més assumpte~ de què tractar, 
quan s6n dos quarts de dotze del vespre, el Sr. President 
aixeca la sessió i amb ella la present acta que és 
signada pels assistents, amb mi, la Secretària, que ho 
certifico. 

L'ALCALDE LA SECRETARIA HTDA, 

ELS REGIDORS/ 

/ 
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carrera i venda de parcel.lea, aenae alterar, per tant, 
l'equilibri ecan6mic entre ela prapieteria. 

Segon.- Aprovar la lacelitzaci6 de terren~a de 
ceaai6 abligat6ria i gretulta a l'Ajuntament per a viala, 
eix( com la lacalitzeci6 de la reat• de parcel.lea 
edificablea, d'acord amb l'actual aitueoi6 viària del 
aectar i lea determineciane de lea Narmea Subaidiàriea da 
Planejament Urbanfatic. 

Tercer.- ~fecter ela uaaa de viela previatae en lea 
NoTmea Subaidiàriea ela terren~• de ceaai6 ablicget•rie i 
gM*tulte, que, mitjançant el preaent acord, quedaren 
c•dït• al MUnici~i oonferm• ela erte. 1J1.1 i 1l2.2 de le 
Llei del S61 i 188.l del Reglament de Geeti6. 

Qu•rt.- PPO~retejer ele ~~toa d'ur••nitzeei6 de 
mener• proporcional, e le auperf(oie dele •errenye d•~• 
r~•p•ctiUa propietari• amb el• criteri• carre•~•~• que 
··••ta&leixln d'ecò~~ •• ~ ••• p~apia afectete. 

Cinqu•.- Sol.l~oiteP del ._gietre de la Prqpietet 
que fetit cónatar, mittenqant note marginal, ~u• Iee 
ffft;88e edi,ica~l•• tneloeea en el aeotor eeten efectedea 
•*~ cefàoft, r••• pel cOMplim.nt d• lea càr.~eguea i pel 
p•aa.in de lea ds•p'••• tnherent• •• ateteme de 
o-¡rtb e, èoftf~rMe l'erttc1e 100~1-c~ de te ~~-i del 
i 111.J-b del seu Reglament de &eati6. 

~rt.- APROVACIO DEL PLEC DE C~~BULEB E~ca~ 
ADHINISTRATIUES PER A LA CONTRACTACID DE LES OBRES A 
RIAL.Ift-A='L.n"U.~ .AIET i tiMS SEC~• 

~.1.- Un cap inatrult l'expedient de contrecteci6 
pi'~ e ea1lld'ibet: 16, lll'i t"j'iln~tiM eoflctira de< lea ab rea 
d~~behltz*ài6 a• 1ea Unit-ta d'Actueoi6 R~~ ¡ ~IJE 
dli'IIW6rtfoeilb"e ~ ptajet:ln 1Ucn1ca "'ed'ilcttlte ttel._ ••• 
Robert Soler Aluert i Jordi Vidal de Llobatera Yg1eile~ 
reiMt i~mèflt, 'i èpr'O~eta per ie ~pa .. ec46 - aeni6 de 
d\e 14 de iàny de 1988 i 29 de ~o~••b~• de ~··~ ? ... 
~ V.men'\, '1 red•ctat e1 Plec de- C:U•uaute.: ecomb•i• 
co-edminiatretivea, i trobat conforme, el Ple acord~ p~ 
uM.nilnHat1 

Pr iRe r • ... ~raval" e1 p'1ee l:ht tt1•u•t.1•a-" •o0fl6mi
•dminiatretiwa i di .. pbailt-~.;ñe l'•xpt~a1-c:i6 al ~lic, 
d~rent ~" t•r~iwi de vuit di•a, a1 Butlla~( Oficial de la 
pr~vrft~i~) p•rqüt •• pu~~~ preaent•r r•elamacion~) que 
•~•* r..e.atrH:ea p-e'r 1a Corpal'acitr. 

Segon.~ Convaba~ bonc\lrs per a l'adjud1ceci6 de lea 
abrea d'urbanitzaci6 de lea Unitata d'Actuaci6 RASET ~ 
HAS ~C, per un preaaupoat de 51.447.926 peaa~ea, i 
pub1i~ar aimultàniament l'anunci de licitaci6 •~ 1• PDTme 
prevista a l'article 119.2 del R.D. 3046/1977, de 6 
d'~etubl'e, i procedir a la tramitaci6 carreapanen~ fina a 
l'adjudicaci6. 

56.- APROVACIO DEL PLEC DE CLAUSULES ECONOMICD
ADMINISTRATIVES DE LA CONTRACTACIO DE LA GESTIO DE LA 
CONSTRUCCID DEL POLISPORTIU.-

~.1.- Ateaa la canatrucci6 d'un pavall6 po1iwportiu 
• t..lqttat•ra, 
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Donade !e indiscutible urgèncie de reelitzeció de 
les obres amb vi5ta a l'entrenament 1 de5envolupament 
dels equtps de competició Jocal5 1 i es5ent inajornable !e 
5eva execuctó; 

Vist l'ert. 267 de !e Llei 8/1987 1 de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunye, i ert. 90 del 
Decret 3410/75 1 de 24 de novembre, pel que! 5'eprova el 
Reglament General de Contrectació de l'Estat; 

El Ple de l'AJuntement ecorda per unentmitat: 
Primer.- Declarar la urgència de le5 obre5 e 

realitzar d'ecord amb el Projecte redectet pel5 Sr5. Joen 
Riera Vidal i Ma. A55umpctó Puig Hor5 1 per rac de Ja 
reconeguda 1 tnajorneble nece5sttat. 

Segon.- Aprovar el Plec de condicton5 que haurà de 
regir Ja contrectació mitjen9ant concur5. 

Tercer.- Atendre'5 al sistema de contrectació 
directa previst en l'art. 275 de !e Llei 8/1987, de 15 
d'abril, Municipel i de Règim Locel de Cetelunye. 

Quert.- Convocer tre5 empre5e5 de ge5tió per tal 
que en el termini màxim de quinze die5 natural5 e comptar 
des de la recepció del Plec de condtcions, pre5entin le5 
ocrresponent5 ofertes d'acord amb el Plec de Condicions 
Generels i Particulers que obren en l'expedient objecte 
d'aque5t acord. 

Cinquè.- Feculter el Sr. Alcelde per 5ignar !e 
documentació pertinent. 

6è.- MODIFICACIO DEL REDACTAT D'UN ARTICLE DE LA 
NORMATIVA DEL PLA PARCIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL.-

6.1.- Atè5 el Ple Parcial de le Zone Indu5triel de 
Llago5tera 1 aprovet definitivement per acord de la Co
missió Provinciel d'Urbani5me de Girone en dete 4 de maig 
de 1987; 

Vi5t que s'he ob5ervet en el 5eu redectet un 
de trenscrtpció con5i5tent a de5criure l'al9eda 
en zona industrie! amb volumetrie existent com e 
màxima"; 

error 
11 i u re 

"al9ede 

Donet que re5ulta 5uficientment ju5ttficet 
redacció del5 erticle5 concordent5 del mateix 
l'el9eda lliure he de 5er limitada a un5 mínim5; 

per 
text 

la 
que 

El Ple de l'Ajuntement ecorda per unenimttat: 
Primer.- Accepter i in5ter le rectificeció de 

l'art. 49.4 del Pla Parciel de l'Ordeneció del Sector 
Industrial I de Llegostere, que quederà redectet de le 
5egüent forma: 

ART. 49.4: "L'el9eda lliure mínima de la plente 
beixe serà de 3,5 m. i de le re5te de le5 plantes, de 2,5 
m." 

Segon.- Comunicer el pre5ent ecord 
Provincial d'Urbent5me. 

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

No e5 produeix cap tntervenctó. 

la Comt551Ó 

I per no hever-hi mé5 a55Umpte5 de què tracter, 
quan 5Ón les onze del vespre, el Sr. Prestdent aixece Ja 

I 
; 
• 

i 

¡ 
.. 



aeaai6 i amb elle le present acte, que éa aignede pela 
eaaiatenta, emb mi, le Secretàrie, que ho certifico. 

L 1 ALCALDE: LA SE:CRE: TARIA HTDA, 

E:LS RE:GIDORS 

,.Jr f er conatar qua en aqueata data et 
•1 p~rtaant Llibre d'Acte• de lea ••••tana 

.,. c=e1aua 1 'Ajuntament en Ple, ••••nt la Gl'! 
-. la que figura celebrada al dia 27 da daaa..
ha ela 1918.-

En dono fa a Llagoatara, al 28 da daaa.-
bra ela 1988.-

La Secratlria htda, 
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