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Ea llegeix l'acta de la 
,,. ...... ~ ..... , ... ~-pla &ftiftil ... 

2on.- DESPATX OFICIAL.-

2.1.- Ea d6na compte de la 
-.a Tribunal SupreM, en la qual 
a•.,et.leci6 pr ... ntet per l'Ajun1~~~-
t.-ete dieteda e1 1~/~/191~ per ~ ~;==~~~:¡ 
~ a.rcelona, en el contenci6e ·~ 
contra aqueat Ajunta .. nt. 

Quen a6n doa quarta d'onze del v.aapre •'lncO'POPa 
la aeaai6 el regidor Sr. Joaep Mir Miquel 

3er.- APRDUACID DE COMPTES DE 
PIT AL H JOSEP BAUl.. I DA" • -

3.1.- Ea d6ne compte el Ple de l'Ajunta~t 
MOviment de fona i liquideci6 de 
Patronat de la 
referit a l'exercici de 1988 
eproveta per unanimitat. 

El Sr. Alcalde poaa de manifeat la bona 
Patronat de la Reaid6ncia "Joaep Beulide" i fe 
le felicitaci6 a tota ela aeua meMbrea. 

4rt.- PRORROGA CONTRACTE RECAPTADOR.-

4.1.- At6a el Plec de Condiciona pel que fina 
aa venia regint el Servei de Recaptaci6 municipelJ 

At6a el punt 4rt. de l'eamentat Plec de Condicione 
on a'eapecifica que l'Ajuntament i el receptador podr~ 



prorrogar el contracte per cada 
güents mitjen;ant acord exprés, 
nim1tat: 

un dels exercicis 
el Ple acorda per 

1r.- Prorrogar el contracte per al 
captació fins l'exerc1c1 1991 inclòs. 

Servei de 

se-
una-

Re-

2n.- Establ1r com a nou tipus de premi de cobran;a 
per valors rebuts en voluntària el 4 %dels imports per 
aquest concepte cobrats. 

Tindrà dret a més a més, a la me1tat dels recàrrecs 
pels ingressos que realitz1 procedents de la cobran;a en 
per(ode executiu. 

3r.- En aquells per(odes en què les necessitats de 
cobrament ho faci necessari s'ampliarà el servei dels 
tres dies setmanals que actualment es presta, fins a 
cinc. 

4t.- Acceptar l'oferiment tramès pel Sr. Carles 
Mateu Caselles de fer entrega sense cap mena de càrrec de 
tots aquells avan;os, tant en l'aspecte domiciliari com 
en el camp informatiu que es pugu1 generar amb el de
senvolupament de l'act1vitat, sens perjudici del dret de 
propietat intel.lectual. 

?è.- REVISIO DE PREUS DEL SERVEI 
D'ESCOMBRARIES.-

DE RECOLLIDA 

?.1.- Atesa la sol.licitud de Transports Manuel 
Carmona per a la revisió del contracte per a la prestació 
del servei de recoll1da domiciliàr1e d'escombraries; 

Atesos els arts. 1r. i ?è. del contracte per a 
prestació del servei de recollida domiciliària d'es

la 

combraries, signat el dia 1 d'abril de 1987, 
L'Ajuntament en Ple acorda per unanimitat 

amb caràcter d'ANNEX al contracte anteriorment 
els següents acords: 

adoptar, 
signat, 

Primer.- Que el concessionari s'obligui de forma 
expressa a la recollida d'escombrar1es en els nuclis 
anomenats: LA CANYERA, LA MATA, MONT-REI 1 LLAGOSTERA 
RESIDENCIAL amb la periodicitat i condicions establertes 
per a la resta de la població. 

Segon.- Amb motiu de l'establiment d'aquests nous 
punts de recollida, establir una revisió de preu con
sistent en el 2?% de l'import de la rematada en base a 
les normes que regeixen el contracte. 

El Sr. Alcalde pren la paraula per proposar que es 
decla~i la urgència del tema referent a la contractació 
d'un auxil1ar de bibl1oteca. 

Declarada la urgència per unanimitat es passa a 
debatre el següent punt: 

6è.- CONTRACTACIO D'UN AUXILIAR DE BIBLIOTECA.-

6.1.- Donada la necessitat de proveir la ple9a 
d'auxiliar de Biblioteca d'acord amb el conveni signat 
amb la Generalitat de Catalunya, el die 17/11/1981. 

El Ple de l'A¡untament acorda per unanimitat: 
lr.- Convocar opos1ció lliure per a la contractac1ó 

d'una persona en règim laboral que ocup1 la pla;a 
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d'auxiliar de bibliotecari a la Biblioteca Julià Cu
tiller, pel termini d'un any, prorrogable a tres. 

2n.- Aprovar les Bases que han de regir l'oposició 
i que figuren a l'expedient instrult a l'efecte. 

3r.- Publicar l'anunci de la convocatòria en el 
Butlletr Oficial de la provrncia. 

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

7.1.- No es produeix cap intervenció. 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, 
quan són les onze del vespre, el Sr. Pres1dent aixeca la 
sess1ó i amb ella la present acta, que és signada pels 
assistents, amb mi, la Secretària, que ho certifico. 

L! ALCALDE LA SECR¿TARIA HTDA, 

\ 



ACTA N. 2 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 21 DE FEBRER DE 1989.-

A la vila de Llegoatere, e un quart d'onze del 
vespre del die vint-i-u de febrer de mil nou-centa 
vuitanta-nou, e la Sale de Sessions de la Case de la Vila 
e& reuneix l'Ajuntament en Ple per celebrar &e&&i6 or
dinària sota la Presidència de l'Alcalde Sr. Nerc(a Case& 
Meagreu, amb l'ea&i&tèncie deia regidor& Srs. Robert 
Portes Gruert, Francesc Boadella Buti~ech, Josep Ayech 
Coste, Josep Mir Miquel, Joan Febrelle& Lloverea, Alfona 
Elordi Mert(n, Josep Albà Matamala, Robert Sedosa Fe
rrer6s, Joaep Aguat( Canal& i Llu(& Nuell Creue. Han 
excusat la seva assistència els regidors Srs. Llu(s 
Ciurene Peredede i Salvador Devent Ribera. Actue com e 
Secretària habilitada la Sra. Núria Comes Ventura. 

El Sr. President declara oberta la sessi6 i, en nom 
de la Corporaci6, d6na la benvinguda al Sr. Robert Porta& 
ja restablert de la seva malaltia, i seguidament s'entra 
en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la eesai6 anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- APROVACIO, SI S'ESCAU, DEL PRESSUPOST MU
NICIPAL, ANY 1989.-

2.1.- Vist l'expedient d'aprovaci6 del Pressupost 
Municipal per a 1989 i la plantilla que comprèn tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal la
boral i eventual. 

Atès el que disposa l'art. 112 i concordants de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Atès l'art. 443 i següents del Reial Decret Le
gislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 

Donat el dictamen de la Comissi6 Informativa 
d'Hisenda, el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 

1er.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal 
per a 1989, d'acord amb el següent resum: 

E S T A T D E D E S P E S E S 

----------------------------------------CAPlTOLS D E N O M I N A C I O 

O Reaultes exercicis tancats .•..... 
Al OPERACIONS CORRENTS.-

1 Remuneracions del personal ...... . 
2 Compra de béns corrents i serveis 
3 Interessos ...................... . 
4 Transferències corrents ......... . 

Bl OPERACIONS DE CAPITAL.-
6 Inversions real& ................ . 
7 Transferències de capital ....... . 
8 Variaci6 d'actius financers ..... . 

535385 

PESSETES 

31.812.287 

61.460.000 
73.168.000 

2.500.000 
23.476.582 

415.510.368 



9 ..•. Uar tac ió de passi us financers .... 2.270.000 

TOTAL DESPESES ......... . 610.177.237 

E S T A T D E D'INGRESSO S 

CAPI TOLS 

o 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

O E N O M I N A C I O 

Resultes exercicis tancats ...... . 
Al OPERACIONS CORRENTS.-
Impostos di rectes ............... . 
Impostos i nd t rectes ............. . 
Taxes t altres tngressos ........ . 
Transferències corrents ......... . 
Ingressos patrtmonials .......... . 
8) OPERACIONS DE CAPITAL.-
Alienació d'tnversions reals .... . 
Transferències de capital ....... . 
Variació d'actius financers ..... . 
Variació de passius ftnancers ... . 

TOTAL INGRESSOS ........ . 

PESSETES 

12.704.174 

90.287.717 
14.000.000 

209.076.800 
111. 078. 568 

1.070.000 

172.000.000 

610.177.237 

2on.- Exposar el Pressupost al públic, per un 
termini de 17 dies hàbtls, mitjan9ant la seva publicació 
en el B.O.P., d'acord amb 1 'art. 112 de la Llet 7/1987, 
de 2 d'abril i l'art. 446.1 del text refòs aprovat pel 
R.D.L. 781/1986 1 de 18 d'abril. 

El Pressupost es considerarà deftnttivament aprovat 
si en el per(ode d'exposició no es presenten reclama
cions. 

3er.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIO PER A LES ACTIVITATS 
DE LA LLAR D'AVIS.-

3.1.- Donades les necessitats de promoció i sos
teniment de programes t activttats a desenvolupar per la 
Llar d'Avis de Llagostera; 

Atesa l'Ordre de 9 de gener de 1989 1 per la qual 
s'obre convocatòria pública per a programes de mante
niment d'acttvitats dutes a terme per entttats de serveis 
socials, gestionat per l' ICASS durant l'any 1989; 

El Ple acorda per unanimitat: 
1).- Sol.licitar a l'Institut Català d'Assistència 

i Serveis Socials una subvenció en concepte de Promoció i 
Sostentment d'Acttvitats de la Llar d'Avis de Llagostera, 
per un import de 690.000,- pta. 

2).- Constgnar parttda pressupostàrta sufictent per 
sufragar I 'aportació municipal. 

4rt.- SOL.LICITUD DE SUBUENCIO PER AL MANTENIMENT 
DELS SERVEIS DE LA RESIDENCIA-HOSPITAL "JOSEP BAULIDA" .-

4.1.- Donades le s necessitats per al 
dels servats de Ja Residència-Hospital Josep 
Llagostera; 

Atesa l'Ordre de 9 de gener de 1989, 

sosteniment 
Bl!lu I ida de 

per la qual 



s'obre convocatòria pública per a la concessió de 
prestacions i subvencions de serveis soc1a!s: b) Programa 
de manteniment de serve1s establiments de serve1s 
socials; 

L'Ajuntament en Ple acorda per unanimitat: 
ll.- Sol.llc1tar a l'Institut Català d'Assistència 

i Serveis Socials una subvenciÓ de 3.753.100,- pta per 
al manteniment dels serveis de la Residència-Hospital 
Josep Baulida de Llagostera. 

2).- Consignar partida pressupostària suficient per 
sufragar l'aportació municipal. 

5è.- SOL.LICITUO DE SUBVENCIO PER A LES OBRES 
D'AMPLIACIO DE LA RESIDENCIA-HOSPITAL "JOSEP BAULIDA" .-

5.1.- Atesa l'Ordre de 9 de gener de 1989, per la 
qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de 
prestacions 1 subvencions de serveis socials, que ges
tionarà l'ICASS de conformitat amb l'Ordre de 29 de 
febrer de 1988: a) Programes d'Inversions per a l'ad
quisició, construcció, equipament i reforma d'establi
ments de serveis socials, l'Ajuntament en Ple acorda per 
unanimitat: 

1) . - So I. I i e i tar I a 1 nc I us ió de I 
pliació de la Residència-Hospital Josep 
programa d'inversions i sol.!icitar una 
valor de 16.044.745,- pta. 

projecte d'am
Baulida en el 
subvenció per 

2).- Consignar partida pressupostària suficient per 
fer front a la part del projecte no finançada per l'ICASS 
i al manteniment posterior. 

3).- No variar la destinació d'aquest establiment 
en un termini no inferior a trenta anys. 

4).- Fer constar, mitjançant la col.locació 
placa en un lloc ben visible, la contribució de 
titut Català d'Assistència i Serveis Socials. 

d'una 
I' I ns-

6è.- APROVACIO, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE 
SUPORT A LA CREACIO DEL CANAL 33.-

6.1.- El Grup Municipal de CIU de l'Ajuntament de 
Llagostera exposa al Ple que 

Atès que I 'Estatut de Catalunya en el seu article 
16 preveu que la Generalitat podrà regular, crear 
mantenir la seva pròpia televisió, 

Atès que la iniciativa de la CCRTV de crear un 
segon canal de televisió respon a una demanda soc1al de 
la ciutadania de Catalunya, 

Atès que aquest segon canal permetr1a una major 
millor cobertura dels àmbits culturals, esportius 
comarcals, 

Es proposa l'adopció dels següents acords: 
1r.- Que el Ple de l'AJuntament de Llagostera, en 

tant que institució representativa de tots els ciutadans 
d'aquest municipi doni suport a Ja iniciativa de crear un 
segon canal de televisió per part de la CCRTV. 

2n.- Donar trasllat d'aquest acord a la D.G. de la 
CCRTV, al Min1stre de Transports, Tur1sme i Comunica
cions, al President de la Generalitat i al President del 
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Govern de l'E~t~t. 

Po~ada ~ votactó 1~ proposta, s'~prova per la 
ma¡oria dels membre~ ~~st~tents, d'acord amb el següent 
resultat: 

- Uots a favor: 7 (Srs. Ca~a~, Agu~t í, Port as, 
Bado~a, Mir, Ay~ch i Boadell~). 

- Uot~ en contr~: C~p. 

- Abstencton~: 4 (Srs. Albà, Nue!!, F~brellas 
Elordi). 

7è.- APROUACIO DE LA REeTIFICACIO 
D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 1989.-

DEL PADRO 

7.1.- D'~cord amb 1~ Re~olució de 27 de desembre de 
1988, de l' lnstituto Nactonal de Estadístic~, per la qual 
es dicten in~truccion~ tècniques al~ A¡unt~ments sobre la 
rectificació del Padró Municipal d'Habitant~ a 1 de gener 
de 1989 i d'acord ~mb la legi~lació vigent, el Ple de 
l'Ajuntament acord~ per unantmitat ~provar aquesta 
Rectific~ció segons les ~egüents dades gener~!~: 

e O N e E P T E S TOTAL 

-Població de Dret~ 1/l/1988 .... 5.181 
-Altes des de l/1/88 al l/1/89.. 239 

- Baixes de~ de 1/1/88 ~1 1/1/89. 180 

- POBLAeiO DE DRET A 1/1/1989 .... 5.240 

HOMES 

2.606 
111 

87 

2.630 

DONES 

2. 575 
128 

93 

2.610 

I per no haver-ht més ~~sumptes de què tractar, 
qu~n són dos quart~ de dotze de la nit el Sr. Pre~ident 
aixec~ 1~ se~sió i amb ella la pre~ent ~eta que és 
signada pels a~si~tents, amb mi, 1~ Secretàr1a, que ho 
certifico. 

L'ALCALDE LA SECR~TA~IA HTDA, 

/ 

~J-



ACTA N' ) DE LA SESSIO E~TRDRDINARIA CELEBRADA 
DIA 7 DE MAR9 DE 1989.-

A le vile de Llegoatere, • un quart 
veapre del die aet de mar9 de mil nouMcMftfa vut~~~tll*~teu~~ 
a la Sale de Seaaiona de la Caal de 
1 1 Ajuntament en Ple per cele6ra •••••1t8 
aota te Pre•idlnei• de l'~tc• 
Meagreu, amb l'eaaiat6ncie deia 
Port•• Gruart, Frenceac Boada 
Coate, Salvador O.vant Ri b .. re, •·aj .. alllift-' '"'"l ,.~·'flitt.qut. ;i? 
tiurana Paredada, Robert Beda 
Canala 1 Alfona Elordi Mert(n, 
A ti• Matama1e i ~oen ~•&r•ll 
Sic~i~•ria la sra. Nórfa 

2on. 
TM lS. 

'•r.- ~ATIFICAR ACORD ~ LA 
SDL.LJètT~T tDNCERT ADMINISTRATIÚ 
CENTRE D'ASSISTENCIA PRIMARIA. 

$35381 



to 

3.1.- Atesa la necessitat de fer front a les 
despeses de manteniment del nou Dispensari Municipal, 
situat als anttcs terrenys de F.E.V.E., s'acorda per 
unanimitat ratificar l'acord adoptat per la Comissió 
Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 14 de 
f ebre r de 19 8 9 i s o I . I 1 e i tar I ' e s ta b 1 1 ment d ' un e on e ert 
administratiu entre l'Institut Català de la Salut 1 

l'A¡untament de Llagostera per al mantenimient del Centre 
d'Asststència Primàrta. 

4rt.- CONSTITUCIO DE LA COHISSIO ESPECIAL DE 
COMPTES.-

4.1.- En compliment del que determina l'art. ?6 de 
la Llei 8/1987, de 1? d'abril, Municipial de Règim 
Local de Catalunya, s'acorda per unanimitat que la Co
missió Especial de Comptes estigui constituida pels 
següents membres: 

-President ... Josep Agustr Canals CC!U) 
- Vocals ...... Robert Portas Gruart (CIU) 

Josep Mir Miquel (CIU) 
Llurs Cturana Paradeda CCIU> 
Llurs Nuell Creus CPSC-PSOE) 
Josep Albà Matamala CPSC-PSOE) 
Alfons Elordi Martín CERC) 

?è.- CONTRACTACIO GESTIO OBRES POLISPORTIU.-

?.1.- Examinat l'expedient instrult per adjudicar 
per concurs la realitzacó del servei de gestió de les 
obres de construcció del polisportiu, 

Celebrada la ltcitació el dia 31 de gener de 1989, 
sense adjudicació provisional, i traslladat l'expedient 
als serveis tècnics, que emeten informe en el sentit que 
queda consignat a l'expedient, considerant més favorable 
la propostció d'EDETCO S.L., 

I trobat l'expedient conforme, el Ple de l'Ajun
tament acorda per unanimitat: 

Primer.- Declarar vàlida la licitació adjudicar 
definitivament el contracte a EDETCO S.L., pel preu de 
8.9?0.000,- PTA, per a la realització del servei de 
gestió de la construcctó del Polisportiu d'acord amb el 
pro¡ecte tècnic dels arquitectes A. Puig i J. Riera, plec 
de clàusules administrattves 1 prescripcions següents, 
segons la proposta de l'ad¡udicater1 EDETCO S.L. 

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la 
partida 611.400 del pressupost únic. 

Tercer.- Que aquest acord sigut notificat al 
contractista, en el termint de deu dies, 1 que se'l 
requeretxi perquè, dins dels deu dies següents al de la 
data en què rebi la nottficació, presenti el document que 
acrediti haver constituTt la garantia definitiva i se'l 
citi perquè concorri e formalitzar el contracte admi
nistratiu. 

Quart. Facultar el Sr. Alcalde perquè en nom i 
representació de l'A¡untament procedeixi a la signatura 
del contracte corresponent. 



SEC.-
6è.- ADJUDI CACIO OBRES DE LA U.A. RASET I U.A. MAS 

6.1.- Ex amtnat l'expedient instrult per adjudicar 
per concurs la realització dels projectes d'urbanitzaciÓ 
de les Unitats d'Actuació RASET i MAS SEC, 

Celebrada la licitació el dia 13/2 / 89, sense ad
judicació provisional, i traslladat 1 'e x pedient els 
serveis tècntcs, que emeten informe considerant més 
favorable la propos1c1ó de CONSTRUCCIONS FUSTE S. A., 

I trobat l'expedient conforme, el Ple de l'Ajun
tament acorda per unanimitat: 

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar 
definitivament el contracte a CONSTRUCCIONS FUSTE S.A., 
pel preu de seixanta-quatre milions set-centes vint-I
tres mil pessetes (64.723.000,- PTA>, per a la realit
zació de les obres de les Unitats d'Actuació RASET i MAS 
SEC d'acord amb els projectes dels Srs. Robert Soler i 
Jordi Uidal de Llobatera, plec de clàusules admi-
nistratives. 

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a 
partida 612.300 i 612.400 del pressupost ún1c. 

la 

Tercer.- Que aquest acord sigu1 notificat al 
contractista, en el term1n1 de deu dies, que se'l 
requereixi perquè, d1ns dels deu d1es següents al de la 
data en què reb1 la notificació, presenti el document que 
acrediti haver const1tult la garantia definitiva i se'l 
citi perquè concorri a formalitzar el contracte admi
nistratiu. 

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde perquè 
representació de l'Ajuntament procedeixi a la 
del contracte corresponent. 

en nom i 
signatura 

7è.- SOL.LICITAR A LA GENERALITAT NOUES PROSPEC
CIONS AQülFERES.-

7.1.- Atès l'escàs índex de pluviometria experi-
mentet els darrers mesos; 

Donat l'augment de demanda d'aigua, 
durant els mesos d'estiu; 

especialment 

les 
de 

Uiste la gradual i irreversible obstrucció de 
zones filtrants de les captacions, així com el perill 
contaminació prodult pels vertits urbans, 

El Ple acorda per unen1mitat dirigir-se al De
partament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
sol.lic1tant la seva mediació davant la Direcció General 
d'Obres Hidràuliques amb la finalitat que es realitzin 
les prospeccions geològiques necessàries per esmenar la 
greu deficiència d'aigua del municipi aprofitant la xarxa 
d'abastament municipal prò x ima a la zona aqü í fera. 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, 
quan són les onze del ve s pre, el Sr. Prestdent a1 xeca la 
sessió i amb ella la present acta que és stgnada pels 
assistents, amb mí , la Secretària, que ho certifico. 

LI ALCALDE 

~=:-:, 
LA SECR¿TAqJA HTDA , 

~ 



n. 

ACTA N. 4 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 28 DE MARg 
DE 1989.-

A Ja vila de Llagostera, a un quart d'onze del 
vespre del d1a vint-I-vuit de marg de mil nou-cents 
vuitanta-nou, a Ja Sala de Sessions de Ja Casa de la Vila 
es reuneix l'Ajuntament en Ple per celebrar sessió or
dinària sota la Presidència de I 'Alcalde, Sr. Narcís 
Casas Masgrau, amb l'assistència dels regidors Srs. 
Robert Portes Gruart, Francesc Boadella Buti~ach, Josep 
Ayach Costa, Salvador Devent Ribera, Lluís Ciurana Pa
redada, Robert Badesa Farrerós, Josep Agustí Canals, 
Alfons Elordi Martín, Lluís Nue!! Creus, Josep Albà 
Matamala 1 Joan Fabrellas Lloveras. Ha excusat la seva 
assistència puntual el Sr. Josep Mir Miquel. Actua 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 dia. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- APROVACIO DEFINITIVA DE LA MODIFICACIO DE 
DELIMITACIO DE LES U.A. NUM. ? i 6.-

2.1.- Atès l'acord de Ple, en sessió celebrada el 
29 de novembre de 1988, pel qual s'aprova inicialment la 
modificació de 1 'àmbit de les U. A. núms. ? i 6; 

Vist que en el per í ode d'Informació pública no s'ha 
pro du T t cap a I . I e gec ió; 



L'Ajuntement en Ple ecorde per unenimitet: 
1.- Aprover definitivement le modificeci6 de 

l'àmbit de lei!> U.A. núml!>. 5 i 6. 
11.- Publicer el present ecord en el Butlletí 

Oficie! de !e províncie. 

Quen I!>Ón doi!> quertl!> d'onze del vei!>pre !!>'incorpore e 
!e l!>el!>si6 el Sr. Jo!!>ep Mir Miquel. 

PAU.-
Jer.- ELECCIO DE JUTGE I SUBSTITUT PER AL JUTJAT DE 

3.1.- S'ecorde per unenimitet deixer equest punt de 
l'ordre del die !!>obre le teule. 

NORS.-
4rt.- APROVAR LA REGULACIO D'OBRES MAJORS ME-

4.1.- Un cop examinat el "Reglament sobre cle&
&ificeci6 d'obre major/obre menor" i l'informe que figure 
e l'expedient, 

Atese la potestat conferida pel& ert. 220, 221 de 
la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de R~gim Local de 
Catalunya i la necessitat de regular l'exig~ncie de 
projecte arquitectònic& per e obre& que representen una 
responsabilitat tant per el t~cnic que les informe com 
per e l'òrgan encerregat d'autoritzar-les, 

El Ple de l'Ajuntament acorde per unanimitat: 
1.- Aprovar inicialment el "Reglament &obre 

cle&&ificeci6 d'obre major/obre menor". 
Il.- Exposar-lo e informació pública pel termini de 

30 die& mitjen9ent Edicte. Transcorregut aquest termini 
sense que &'hagi produit cep reclamació, &'entendrà 
aprovat definitivament. 

5~.- APROUACIO CONTRACTES DE LA PROGRAMACIO DE LA 
FESTA MAJOR/89.-

5.1.- S'aprove la releci6 presentada pel regidor de 
festejos, Sr. Salvador Devent, del& contractes e signar 
amb motiu del& acte& e realitzar durant la Festa Major, 
els die& 12, 13, 14, 15 i 16 de maig, per un import total 
de aet milions quatre-centes dues mil pessetes 
(7.402.000,- PTAl. 

6~.- APROUACIO DEFINITIUA PROJECTE D'URBANITZACIO 
DE LA U.A. LA MATA.-

6.1.- Aprovat inicialment el Projecte d'Urbanit
zació de la U.A. LA MATA en ae&ai6 celebrede el die 29 de 
novembre de 1988, i exposat el públic durant un termini 
de quinze dies, en ela quals no i!>'hen produit reclama
cions, l'Ajuntament en Ple acorda per unanimitat: 

1.- Aprovar definitivament el Projece d'Urbanit
zació de la Unitat d'Actuació LA MATA, redactat per 
l'arquitecte Sr. Robert Soler Aluert. 

Il.- Trametre un exemplar del projecte aprovat 
definitivament, i una còpia de l'expedient administratiu, 
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tot& do& complet&, a la ComiS&Iò d'Urbanisme de G1rona. 

7~.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE D'URBANITZACIO 
DE LA U.A. MONT.REI.-

7.1.- Aprovat inicialment el Projecte d'Urbanit
zació de la U.A. MONT-REI en &e&&ió celebrada el die 27 
de desembre de 1988 1 exposat al públic durant un term1n1 
de quinze dies, en el& quals no &'he prodult cap re
clamació, el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 

1.- Aprovar def1nit1vement el Pro¡ecte d'Urba
nització de la U.A. MONT-REI, redactat per l'arquitecte 
Sr. Jordi Cirera Ferreres. 

11.- Trametre un exemplar del pro¡ecte aprovat 
definitivament, i una còpia de l'expedient administratiu, 
tots dos complets, a la ComissiÓ d'Urbanisme de Girona. 

8~ . - TORN OBERT DE PARAULES.-

8.1.- No es produeix cap intervenció. 

I no havent-hi més assumptes de qu~ tractar, quan 
són dos quarts de dotze de la nit, el Sr. President 
aixeca la sessió 1 amb ella la present acte, que és 
signada pels assistents, amb mi, !e Secretària, que ho 
certifico. 

L'ALCALDE LA SECR¿TARIA HTDA, 



ACTA N. ? DE LA SESSID EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 13 D'ABRIL DE 1989.-

A !8 vil8 de Ll8gostera, a dos qu8rts d'onze del 
vespre del dta tretze d'abril de mtl nou-cents vuitan
t8-nou, a la Sal8 de Sessions de la Casa de 18 Vila es 
reuneix en segon8 convoc8tòria l'Ajuntament en Ple per 
celebrar sessi6 extraordtnàrta sota 18 Presidència de 
1 'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau, amb l'assistència 
dels regidors Srs. Robert Portes Gruart, Francesc Boa
della Butiñ8ch, Josep Agustí Canals, Robert Badosa 
Ferrer6s, Lluís Ciuren8 P8radeda, Josep Ayach Costa, 
Salvador Devent Ribera, Josep Mir Miquel, Alfons Elordi 
Martín, Lluís Nuell Creus, Josep Albà Met8mala i Joan 
Fabrellas Lloveras. Actua com 8 Secretària habilited8 la 
Sra. Núria Comes Ventura. 

El Sr. President declara obert8 18 sessi6 i s'entra 
en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessi6 antertor que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimit8t. 

2on.- ELECCIO DE JUTGE I SUBSTITUT PER AL JUTJAT DE 
PAU.-

2.1.- Donat compte de l'expedient 
nomenament de Jutge de Pau, tant titul8r 
d'acord amb la Llei Orgànica 6/198?, d'1 
Poder Judicial; 

incoat per 81 
com substitut, 

de juliol, del 

Vistes les sol.licituds presentades pels senyors: 
- Lluís Saurí Mas6. 
-Santiago Ptnsach Estañol. 
- Mateo Font Rodes; 
El Sr. Alcalde exposa les circumstàncies que han 

motivat al Sr. Llu(s S8urí, actual Jutge de Pau, per 
presentar-se a la re-elecci6 del càrrec. 

Seguidament, pren la paraula el Sr. Lluís Nuell per 
demanar el recolzament per al nomenament del Sr. Santiago 
Pinsach ja que és llicenciat en Dret i actualment està 
preparant oposicions a la Carrera Judici8l i Fiscal i, en 
C8S de ser escolltt, podria adquirir un8 experiència que 
seriò d'utilitat per al seu futur professional. 

Pren la paraula el Sr. Robert Portes per exposar 
els inconvenients que poden haver-hi en el c8s que el Sr. 
Pinsach aprovi les oposicions per les quals es prepara i 
hagi de renunciar al càrrec poc temps després d'haver 
estat nomenat. Davant aquest8 posstbtlttat, potser 
caldria valorar l'experiència del Sr. Saurí durant 
aquests anys i la seguretat que no hi haurta problemes 
per la cobertur8 del càrrec. 

El Sr. Alcalde fa un inc(s per dir que el Sr. Font 
es presenta a 18 re-elecci6 com a suplent del Jutge 
Titular, en aquest c8s, del Sr. Saur(. 

Pren la paraula el Sr. Nuell i respon que, pel que 
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ell sap, passaran almenys dos anys abans no real1tzi les 
oposicions 1, en el cas de que les aprovés, el Sr. Font 
no t1ndria cap inconvenient en exercir el càrrec com a 
Titular i insisteix en què s'hauria de donar oportunitat 
al jovent perquè ocupin llocs de responsabilitat malgrat 
que en aquest cas, el Sr. Saurí ha desenvolupat durant 
molfs anys aquest càrrec a plena satisfacció de la 
població. 

Prèvia deliberació, se sotmet a votaciÓ la de
signació de Jutge Titular, amb el següent resultat: 

-Vots favorables al nomenament del Sr. Saurí: 4 
(Srs. Casas, Agustí, Portes i Badesa). 

- Vots favorables al nomenament del Sr. Pinsach: 7 
(Sr s . Nu e I I , E Ior d i , F ab re I I a s , A Ib à, Mi r , Ci ur a na 
Boadella). 

-Abstencions: 2 (Srs. Devent 1 Ayach). 
Prèvia deliberació, se sotmet a votació la 

signació de Jutge Substitut, amb el següent resultat: 
-Vots favorables al nomenament del Sr. Font: 

que són la totalitat dels membres que componen 
poració. 

la 

de-

13' 
Cor-

Per tant, amb el vot favorable de la majoria ab
soluta dels membres de la Corporació, s'acorda: 

1r.- Eleg1r per a Jutge del Jutjat de Pau d'aquesta 
localitat, el veí Sr. Santiago P1nsach Esta~ol, i com a 
Jutge de Pau substitut el veí Sr. Metec Font Rodes. 

2n.- Trametre aquest acord a l'll.lm. Sr. Jutge de 
Primera lnstànc1a 1 InstrucciÓ del Jutjat n· 3 de Girona 
per a la seva elevació a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia. 

3er.- APROVACIO REPARCEL.LACIO VOLUNTARIA DEL 
POLIGON I DEL PLA PARCIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL.-

En aquest punt de l'ordre del dia el Sr. Alcalde 
abandona la sessió donant compliment a l'establert en els 
articles 76 de la Lle1 de Bases de Règim Local, art. 152 
de la Llei Municipal de Catalunya 1 96 del Reglament 
d'Organització, Funcionament Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, en considerar que per ten1r 1nterès 
directe en l'assumpte té el deure d'abstenir-se de 
participar en la deliberació i votació. 

Seguidament el Sr. Robert Portes Gruart, ler. 
T1nent d'Alcalde, assumeix la Presidència tal com es
tableix l'art. 47.2 del R.O.F. 

3 .1.- Atesa la proposta de reparce l. Iac ió de I 
Polígon I del Pla Parcial Sector Industrial I de Lla
gostera, formulada pels Srs. Joan Casas Masgrau, Narcís 
Casas Masgrau, Miquel Fusté Anglade, Lluís Fusté Anglada, 
Maria Roget Raur1ch, Francesc Bou R1ere i Pilar Noguera 
Quintana; 

Autoritzada en escriptura pública el d1a 
d'octubre de 1988 per Joan Ignasi Sor1gué Abel, Notar1 
resident a Cassà de la Selva; 

. Informada pels serveis tècnics municipals 1 sotmesa 
a Informació públ1ca durant el term1ni de 15 dies m1t
jan9ant edicte publicat en el B.O.P. nüm. 131 d'1 de 
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novembre de 1988 ~en~e que ~'hagi pre~entet cep al.le
geció; 

Donat l'ert. 115 del R.D. 3288/78 de 25 d'ego&t pel 
qual ~·aprove el Reglamento de Ge~tión Urbenlstice, 

El Ple acorde per unanimitat l'adopció del ~egüent 

acord: 
1.- Aprovar definitivament le repercel.leció vo

luntAri& del Pollgon I del Ple Parcial Sector lndu~triel 

I de Llego~tere. 
2.- Instar-ne !e inscripció en el Reg1stre de le 

Propietat de Girona. 

4rt.- APROVACIO DE LES BASES I SISTEMA 
CACIO DE LES OBRES D'URBANITZACIO DEL POLIGON I 
PARCIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL.-

D'ADJUDI
DEL PLA 

4.1.- Atese le le. Fase de les obres d'urbanització 
del Polígon I del Pla Parcial del sector Industrial I de 
Llagostera consistents en els capítols de moviment de 
terres, sanejament, xerxe de distribució d'aigua, telèfon 

baixa tensió, 
El Ple de l'Ajuntament acorde per unanimitat: 
Primer.- Declarar le forma de contractació directa 

per a les obres d'urbanització 1e. Fase del Pollgon I del 
Pla Parcial sector Industrial I de Llagostera. 

Segon.- Per aquesta contractació regirA el Plec de 
Condicions aprovat per !e Corporació per aquests tipus de 
contractació. 

En aquest& moments s'incorpore de nou a le sessió 
el Sr. Nereis Cases Masgrau, i assumeix le Presidència. 

I no havent-hi més assumpte& de què tractar, quan 
~ón les onze del vespre el Sr. Pre~ident eixece la sessió 
i emb ella le present acte, que és signada pels as~is

tents, amb mi, la SecretAria, que ho certifico. 

L'AlCALDE LA SECR¿TARIA HTDA, 

~ 
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ACTA N' 6 DE LA SESSIO CELEBRA A EL DIA 2~ D'ABRIL 
DE 1989.-

A la vila de Llagostera, a un quart d'onze del 
vespre del dia vint-i-cinc d'abril de mil nou-cents 
vuitanta-nou, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila 
es reuneix en segona convocatòria l'Ajuntament en Ple per 
celebrar sessió ordinària sota la Presidència de l'Al
calde, Sr. Narcís Casas Masgrau, amb l'assistència dels 
regidors Srs. Robert Portas Gruart, Francesc Boadella 
Butiñach, Josep Mir Miquel, Lluís Ciurana Paradeda, 
Robert Badesa Ferrerós, Josep Ayach Costa, Josep Agustí 
Canals, Salvador Devant R1bera, Lluís Nue!! Creus, Joan 
Fabrellas Lloveras i Alfons Elordi Martín. Ha excusat la 
seva assistència el Sr. Josep Albà Matamala. Actua com a 
Secretària hab1litada la Sra. Núria Comas Ventura. 

El Sr. President declara oberta la sessió i s'entra 
en l'estudi dels temes 1nclosos en l'ordre del dia. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unan1mitat. 

2on.- DESPATX OFICIAL.-

2.1.- Es dóna compte del R.D. 377/1989, de 14 
d'abril, pel qual es convoquen elecc1ons de D1putats al 
Parlament Europeu que se celebraran el dijous 15 de juny. 

3er.- CONTRACTACIO OBRES ENLLUMENAT DE LES UNITATS 
D'ACTUACIO "MAS SEC" I "RASET".-

3.1.- Atesa l'obre civil a executar 
llumenat de les Unitats d'Actuació MAS SEC 
els respect1us pro¡ectes d'urbanització 
emb els pressupostos actualitzats per 
.E.R.; 

per e l'en
i RASET segons 

1 conjuntament 
l'empresa E.N.H-

.. Donat l'ert. 275 de la Lle1 8/87, de 15 d'ebr1l, 
Mun1c1pel i de Règim Local de Catalunya, 

El Ple de l'A¡untement acorda per unanimitat: 
. 1.- Convocar tres empreses per tal que en el 

term1n1 màx1m de 15 dies, a comptar des de !e recepc16 
del Plec de Condic1ons, present1n les corresponents 
ofertes. 



2.- Facultar el Sr. Alcalde per ~1gner 
menteció pertinent. 

la docu-

4rt.- ADJUDICACIO DE LA la. FASE DEL POLIGON DE 
LA ZONA INDUSTRIAL.-

4.1.- Atè~ l'acord plenari de date 13/4/89 en el 
qual ~·estableix el ~isteme de contrectec1ó directe per a 
l'adjudicac1ó de les obre~ d'urban1tzac1ó del Polfgon I 
de la Zona Industr1al corresponents a la la. Fase (mo
viment de terres, sanejament, xarxa de distribució 
d'aigua, telèfon i ba1xa tens1ól; 

Uiste~ i examinade~ les oferte~ pre~entades per les 
empresa~: 

- Enr1c M1quel, S.A. de Sant Feliu de Gurxol~. 
- Construccions Fusté S.A. de Cassà de la Selva. 
El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
1) Adjudicar les obres de la la. Fase a l'empresa 

Construccions Fu~té S.A. per un import total de vint
i-sis milion~ due~-centes noranta-nou mil pe~~etes, 
I.U.A. inclò~ (26.299.000,- PTA>, per tractar-se de 
l'oferta mé~ avantatjosa. 

2) Facultar al Sr. Alcalde per ~ignar la docu
mentaclÓ pertinent. 

I per no haver-hi més assumpte~ de què 
quan són dos quarts de dotze de la nit, el Sr. 
aixeca la sessió i amb ella la pre~ent acta 
signada pels a~~istent~, amb mi, la Secretària, 
certifico. 

tractar, 
President 

que és 
que ho 

L'ALCALDE LA SECRETARIA HTDA, 



ACTA N' 7 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 9 DE MAIG DE 1989.-

A la vila de Llagostera, a un quart d'onze del 
vespre del dia nou de matg de mil nou-cents vuitanta-nou, 
a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reunetx 
l'Ajuntament en Ple per celebrar sessió extraordinària 
sota la Prestdèncta de l'Alcalde, Sr. Narc(s Casas 
Masgrau, amb l'assistència dels regidors Srs. Robert 
Portas Gruart, Llurs Nuell Creus, Francesc Boadella 
Buti~ach, Josep Agust( Canals, Llurs Ciurana Paradeda, 
Robert Badesa Ferrerós, Josep Ayach Costa, Josep Albà 
Matamala, Joan Fabrellas Lloveras, Alfons Elordi 
Mart(n. Han excusat l'assistència els Srs. Salvador 
Devant Ribera i Josep Mir Miquel. Actua com a Secretària 
habilitada la Sra. Núria Comas Ventura. 

El Sr. President declare oberta la sesstó i s'entra 
en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- ELECCIO DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTO
RALS.-

2. 1.- D'eco rd amb e 1 que preveu 1 'art. 26 de 1 a 
Llei Orgànica de Règim Electoral General (Llei 5/1985, de 
19 de juny) sobre la formació de Meses Electorals, es 
procedeix a efectuar el sorteig públic dels Membres de 
les Meses Electorals per a les Eleccions al Parlament 
Europeu que tindran lloc el proper dia 15 de juny, el 
resultat del qual és el següent: 

SECCIO PRIMERA.- Mesa A 

Titulars: 
PRESIDENT 
lr. VOCAL 
2n. VOCAL 

Suplents: 
DE PRESIDENT 
DE 
DE lr. VOCAL 
DE 
DE 2n. VOCAL 
DE 

núm. Cens 
Ma.Dolores DUCH BOADAS....... 336 
Enriqueta DIAZ COROMINAS..... 329 
Aurora DIAZ ROLDAN........... 330 

Antonio FONT PARES .......... . 
Rafael FUYA LASNIG .......... . 
Petronila DIEZ MOLINA ..•..... 
Ma. Carmen ESTRELLA JIMENEZ .. 
Aurora EXPOSITO MONTORO ..... . 
Ferran FA CATEURA ........... . 

329 
413 
332 
352 
353 
356 

SECCIO PRIMERA.- Mesa B 

Titulars: 
PRESIDENT 
lr. VOCAL 
2n. VOCAL 

Nattvitat PONT CABRERA ..... . 
Ana NOGUERA SERRAT ......... . 
Carles OLIVERAS MATEU ...... . 

905 
798 
800 



Syplont&: 
DE PRESIDENT Gloria PRUNELL COMAS ....... . 
DE 11 Montserrat PUIG PRUNELL .... . 
DE 1r. VOCAL Miquel OLIVERAS SAYOLS ..... . 
DE 11 Manuel ONTIVEROS ORELLANA .. . 
DE 2n. VOCAL Antonio ORDOÑEZ RAMIREZ .... . 
DE 11 Abilia ORTEGA RINCON ....... . 

SECCIO SEGONA.- Mesa A 

Titylars: 
PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

Syplonts: 
DE PRESIDENT 
DE 
DE 1r. VOCAL 
DE 
DE 2n. VOCAL 
DE 11 

José FERNANDEZ MIGUELEZ ..... 
Gloria FABRELLAS CARRERAS •.. 
Emília FERRER FIGUERAS ..... . 

Alfonao FIGUERAS PEREZ ..... . 
Joan Llu(& FONTCUBERTA SOLA. 
Roaor FERRER LLOVERAS .•.•... 
Alborto FIGUERAS BOADAS ..•.• 
Podro FONT ANGLADA ......... . 
Podro FREIXAS TURRO ..•...... 

SECCIO SEGONA.- Mesa 8 

----------------------Titylara: 
PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

Syplonta: 
DE PRESIDENT 
DE 11 

DE 1r. VOCAL 
DE 11 

DE 2n. VOCAL 
DE 11 

Maria Rosa MAIDAGAN GUIXERAS 
Fauatino LLOVERAS LLOVERAS •. 
Maria Roaa LLOVERAS MACH •... 

Aurora MARCO MIQUEL ........• 
Eatol MART! ESTEVE ••.....•.. 
Podro LLOVERAS SOLA ....•.... 
Joaé LLOVERAS VENTURA ...•... 
laabol MAIMI LLINAS .•••.•... 
Joaúa MALAGON GRANADOS ..... . 

SECCIO TERCERA.- Moaa única 

---------------------------Titylara: 
PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

Syplonts: 
DE PRESIDENT 
DE 11 

DE 1r. VOCAL 
DE 
DE 2n. VOCAL 
DE 

Iaabol PARADEDA BOADELLA ... . 
Juan MAYOR CASADELLA ....... . 
Jordi MIQUEL PERXACHS .•..... 

Joaúa PLANELLA ARNAU ....... . 
Montserrat PONS LLADO ...... . 
Javior MIQUEL PLA .......... . 
Adelaida MOLINA CAMPS ...... . 
Cipriana MOLINA CONDE .....•. 
Joaofa MONTIEL CORTES ...... . 

915 
932 
802 
803 
80S 
808 

511 
507 
S1S 

526 
5H 
517 
524 
529 
541 

793 
780 
782 

833 
848 
785 
786 
795 
801 

496 
414 
424 

542 
550 
426 
431 
433 
442 

Jor.- SOL.LICITUD DE CREDIT PER A LA REFORMA DE 
L'EDIFICI DESTINAT A MUSEU.-

3.1.- Viat ol R.D. 224/1989, do 3 do 
do 8/3/89) 1 sobro moauroa do finan~amont 
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protegibles en matèria d'habitatges, en el seu règim 
especial; . 

Donat que l'edif1ci del carrer Alt de G1rona n 4, 
de patrimoni municipal i destinat al servei de Museu, 
precisa la urgent realització d'obres per a la seva 
rehabilitació¡ 

Vist el projecte d'obres redactat per 
Sr. Robert Soler Aluart; 

l' arqu ltecte 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol.licitar a la Direcc1ó General d'Ar

quitectura i Habitatge del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Ca
talunya la concessió d'un crèd1t amb les cond1c1ons 
següents: 

- Import ................. 20.737.147,- PTA 
-Tipus interès .......... 5% 
- Termini amortització ... 10 anys 
Segon.- Establir com a garantia per a la devolució 

del préstec la participació municipal en el Fons Nacional 
de Cooperació. 

Tercer.- Consignar les despeses de l'obra a la 
partida "Edifici Museu Arqueologia: 0.611.7000.00", del 
Pressupost Mun1c1pal per al 1989, destinada a aquest 
efecte. 

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè, en nom 
representació de l'Ajuntament, formalitzi el conveni 
corresponent. 

4rt.- ACCEPTACIO DE LA DONACIO D'UNS TERRENYS EN 
L'AMBIT DEL P.E.R. I. DEL PUIG DEL GENERAL.-

4.1.- Atès l'oferiment dels Srs. Julio Bassets 
Raig, Marcel Boronat i Josep Ma. Coris Martinell, dirigit 
a la cessió gratulta, lliure de qualsevol cArrega de la 
finca de la qual són propietaris en l'anomenat "Puig del 
General", inscrita en el Registre de la Propietat de 
Girona, Tom 1347, llibre 76 1 finca 1037 1 donada la seva 
importància de la mateixa per a 1 'execució delEspec1al de 
Reforma Interior del sector¡ 

Atès que l'art. 190 de la Llei 8/87, de 15 d'abrll, 
Munic1pal i de Règim Local de Catalunya atribueix a les 
entitats locals plena capacitat jurídica per adquirir 
posseir tota mene de béns¡ 

Donat que l'adquisició a títol lucratiu no està 
subjecta a cap restricció, 

El Ple de l'Ajuntament acorde per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la cessió gratulta que els Srs. 

Bassets, Boronat i Coris fen de la finca descrita. 
Segon.- Expressar l'agreTment els titulars 

transmissors. 

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per s1gner 
l'escriptura pública i documentaciÓ pertinent. 

5è.- AL.LEGACIO AL PROJECTE DE LLEI D'ORGANITZACIO 
I CONTROL D'EMISSORES DE RADIODIFUSIO SONORA MUNICIPAL.-

5.1.- Atès el Pro¡ecte 
Control de les emissores de 

de Llei d'Organització 
ràd1odifusió sonora muni-



cipal&; 
Donat 
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ACTA N' 8 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 30 DE MAIG 
DE 1989.-

A la vila de Llagoatera, a un quart d'onze del dia 
trenta de maig de mil nou-cent~ vuitanta-nou, a la Sala 
de Se~sions de la Ca~a de la Vila es reunetx l'Ajuntament 
en Ple per celebrar sessió ordinària sota la Presidència 
de l'Alcalde, Sr. Narci~ Casas Masgrau, amb l'assistèncta 
dels regidors Srs. Robert Portas Gruart, Lluis Nuell 
Creus, Francesc Boadella Butiñach, Josep Aguat~ Canals, 
Lluis Cturana Paradeda, Robert Badesa Ferreres, Jo~ep 
Ayach Costa, Salvador Devent Ribera, Josep Albà Matamala, 
Joan Fabrellas Lloveras i Alfons Elordi Martin. Ha 
excusat la seva es~i~tència puntual el Sr. Jo~ep Mir 
Miquel. Actua com e Secretària habilitada la Sra. Núria 
Comes Ventura. 

El Sr. Pre~ident declara oberta la ses~ió i ~·entra 
en l'est u di del~ temes inclosa~ en l'ordre del dia. 

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

1.1.- Es llegeix l'acte de la se~~ió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- APROVACIO LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST MUNI
CIPAL, ANY 1988.-

2.1.- Vist l'expedient de Liquidació del Pressupo~t 
General de 1988, formulat per Intervenció en compliment 
del que di~posa l'art. 451.3 del text refós aprovat pel 
R.D.L. 781/1986, de 18 d'abril, 

Vist l'informe favorable emè~ per 
Especial de Compte~, 

la Comisstó 

Atès que durant el periode d'expo~tció pública no 
s'han formulat objeccion~, 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unantmitet 
aprovar la Ltquidactó del Pres~upost 1988, que ofereix el 
següent resum: 
Existèncta a Caixa a 31-12-88 ......... . 
Pendent de cobrar a 31-12-88 .......... . 

SUM A .... . 
Pendent de pagar e 31-12-88 ........... . 

O E F I C I T ... 

1.532,-
12.702.622,-

12.704.154,-
31.812.287,-

19.108.133,-

Quan són tre~ quarts d'onze del vespre, s'incorpora 
a la sesstó el Sr. Jo~ep Mtr Mtquel. 

3er.- CONTRACTACIO LABORAL D'UN CONDUCTOR-TRAC
TORISTA.-

3.1.- Atè~ que l'Agrupació de Oefen~a Fore~tal 
"Me~~rs de Cedtrete~" preci~e d'un conductor-trectori~ta 
per ala treballs de nete¡e forestal 1 donat el ~eu ce-



ràcter urgent i inajornable, 
Atès que l'Ajuntament de Llagostera forme part de 

l'esmentada Agrupació, 
El Ple de l'A¡untament acorda per unanimitat: 
-- Contractar a temps parcial els serveis del Sr. 

Joan Vi~as Ciurana com a conductor-tractorista, mentre 
desenvolupi les tasques encomanades per I 'A.D.F. "Massís 
de Cadiretes". 

4rt.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO 
DE LA UNITAT D'ACTUACIO N. 3.-

En aquest punt de l'ordre del die el Sr. Alcalde 
abandona la sessió donant compliment e l'establert en els 
articles 76 de la Llei de Bases de Règim Local, art. 1?2 
de la Llei Municipal de Catalunya i 96 del Reglament 
d'Organització, Funcionament Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, en considerar que per tenir interès 
directe en l'assumpte té el deure d'abstenir-se de 
participar en la deliberació i votació. 

Seguidament el Sr. Robert Portes 
Tinent d'Alcalde, assumeix la presidència 
tableix l'art. 47.2 del R.O.F. 

Gruert, 1er. 
ta I com es-

4.1.- Redactat pels arquitectes Srs. Pere Solà 
Busquets i Antoni Puig Castells el pro¡ecte d'urbanit
zació de la Unitat d'Actuació n• 3, promogut pels Srs. 
Narcís i Joan Casas Masgrau, 

Atès que les obres que detalla i que els documents 
que comprèn s'adeqüen a les previsions de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Llagostera, 

El Ple de l'Ajuntament acorde per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'Urba

nització de la Unitat d'Actuació n• 3, redactat pels Srs. 
Pere Solà Busquets i Antoni Puig Castells. 

Segon.- Sotmetre'! a informació pública durant un 
termint de quinze dies al Butlletí Oficial de la pro
víncia, al tauler d'anuncis de la Case de la Vila i el 
Punt-Diari de Girona, i deixar I 'expedient a la dispo
sició de qualsevol qui el vulgui examinar per tal de 
deduir-ne a I. legec ions. 

En aquests moments, s'incorpore de nou a la sessiÓ 
el Sr. Narcís Casas Masgrau, assumint la Presidència. 

?è.- PROPOSTA D'AL.LEGACIONS AL PLA D'ESPAIS NA
TURALS DE CATALUNYA.-

?.1.- Redactat pel Departament de Política Te
rritorial i Obres Públiques i pel Departement d'A
gricultura, Ramaderia 1 Pesca el Pla d'espaiS naturals, 
d'acord amb l'establert en la Llei 12/85 de 13 de ¡uny, i 
obert tràmit d'audiència a les entitats locals afectades; 

Vist I 'àmbit afectat per l'esmentat Ple en el terme 
municipal de Llagostera i ateses les restriccions es
tablertes en relació e les explotacions forestals als 
assentament urbans; 
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El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat 
trametre a la D1recció General del Medi Amb1ent el ~e
güent Plec d'al.legacions: 

I.- La Llei 12/85 de 13 de juny d'espais naturals 
estableix que el Pla té caràcter de Ple Territorial 
Sectorial. com a tal aquesta Corporació considera que 
s'haur1a d'haver ~eguit el procediment de tramitació 
previst en el~ art~. 107 i següents que el Teglament de 
PlaneJament preveu per aquest tipus de plans. 

D'aque~ta manera la part1c1pec1ó ciutadana a què fa 
referènc1a l'expos1ció de motius de la mateixa llei 
s'hauria v1st completada amb do~ important~ aspecte~: 

L'audiència al~ interessats, particulars afectats o 
acció d'ofic1 i un term1n1 més ampli per als municipis. 

Il.- Una pol(tica de potenciació de l'agr1cultura 
no pot qualif1car zones com a "marginalment agrrcoles" Ja 
que queda demostrat que la tècnica agropecuària ha permè~ 
que sector~ con~iderats inicialment erms adquiri~sin un 
considerable grau de fecunditat. 

III.- Atenent el cas concret del municipi de 
Llagostera i considerant que aquest té aprovades les 
corresponents Norme~ Subsidiàr1e~ de PlaneJament, aquesta 
Corporació considera que s'ha de reduir l'àmbit del Pla 
d'Espais Natural~ en el secotr afectat del terme muni
cipal, segons plànol adjunt a la propo~ta que ve a 
definir tres ~ector~: 

- Sector Nord.- U mit amb 
passatge anomenat de Can Costa: 
masia el~ seus camps de conreu. 

- Sector est: 

Cassà de 
no inclu~ió 

la Selva, 
d'aque~ta 

*zona qualificada per les vigent~ Norme~ Subsi
diàries com a ~òl rústec que corre~pon a la zona compre~a 
entre la carretera de Girona a Sant Fel1u de Gurxols 
1 'antiga v1a de F.E.V.E. 

*l'anomenat Pla de Panede~, ~ector que va de 
l'ermita de Panedes, en què s'hauria de resseguir el 
perfil del bosc i deixar-ne fora les masie~ camps de 
conreu, aixr com el Ma~ Qu1ntana. 

6è.- REMUNERACIONS DEL PERSONAL.-

6.1.- Examinada la proposta d'as~1gnac16 de 
per a 1 'exerc1ci 1989 dels funcionari~ 
contractat d'aque~t Ajuntament, ~·acorda per 
aprovar la proposta 1 fer efectiu el ~eu 

~ous 

personal 
unan1m1tat 

pagament a 
partir del dia 1 de gener de 1989. 

També ~·acorda per unanimitat fer efectiva la paga 
compensatòria per la pèrdua de poder adqui~1tiu, d'acord 
amb la quant1e e~teblerta en el Reial Decret Llei 3/1989 
de 31 de mar9, que serà per una sola vegada no con~ 
sol1dable per a exercici~ futur~. 

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

7.1.- No es produeix cep intervenció. 

I per no haver-hi més a~sumpte~ de què tractar, 
quan ~6n tres quart~ de dotze de la nit, el Sr. President 
aixeca la se~s1ó i amb ella la pre~ent acta, que és 



aignada pela aaaiatenta, 
certifico. 

ACTA N• 9 DE UI SESSIO 
DE 1H9.-

A la vil• ~ Llagoatera 
veapre del die vint-i-trea 
vuitanta-nou, • la Sale de S. 
•• rauneix l'Ajuntament en 
extreordin•rie aote la Preai 
Nercfa Ceaea Meagreu, amb 
Sra. Robert Portea Gruert, 
Ayech Coata, Joaep Aguat( 
Alfona Elordi Martfn. Han ex 
ela Sra. Joaep Alb• Mete•ela, 
Salvador Devent Ribera. Han 
ela Sra. Joaep Mir Miquel, 
Frenceac Boedelle Butiftach. 
he~ilitede la Sra. ~ria CoMBa 

El Sr. Preaident declare 
en l'eatudi deia t•••• incloaoa 
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1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

1.1.- Es llege1x l'acta de la se~~1ó anterior, que 
é~ aprovada per unan1m1tat. 

2on.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'AMPLIACIO I 
MILLORA DE LA XARXA D'ENLLUMENAT I DE LA PAVIMENTACIO DE 
VORERES D'UN TRAM DE LES CARRETERES GIRONA-ST. FELIU I 
GIRONA-TOSSA.-

2.1.- Vi~t el proJecte d'ampliació 1 millora de la 
xarxa d'enllumenat i de la pavimentac1ó de voreres d'un 
tram de les carretera~ Girona-St. Feliu de Guixo!~ i 
Girona-Tossa al ~eu pas dins del casc urbà, redactat per 
l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Jordi Quera 
Miró, 

Atesos els articles 218 i 219 de la Llei 8/87, de 
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

Donat que es tracta d'una obra que millorarà la 
seguretat dels vianants i conductors que es barregen 
entre el tràfic propi de la població el de pas en 
d1recció a nuclis de població veTns, 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'am

pliac1Ó i millora de la xarxa d'enllumenat de la pa
vimentació de vorera~ d'un tram de le~ carreteres G1-
rona-St. Feliu de Guixols i Girona-Tossa, dins el cesc 
urbà. Aquesta aprovació porta implicita la declaració 
d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels 
terrenys i edificis afectats. 

Segon.- Exposar-lo a informació pública per un 
periode de 30 dies durant el qual es podran formular les 
al. legac1ons pert1nents. 

3er.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA 
EDIFICI PER A MUSEU D'ARQUEOLOGIA.-

3.1.- Vist el projecte redactat per l'Arquitecte 
Sr. Robert Soler Aluart per a la reforma de l'edifici del 
e/ Alt de Girona n• 4 per a Museu d'Arqueologia, 

Atesos els art1cles 218 i 219 de la Llei 7/87 de 15 
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

El Ple acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar in1cialment el projecte de reforma 

d'un edifici per a Museu d'Arqueologia. 
Aquesta aprovació porta implicita la declaració 

d'utilitat pública 1 la nece~sitat d'ocupació del~ 
terrenys i edificis afectats. 

Segon.- Exposar-lo a informac1ó pública per un 
periode de 30 d1es durant el qual es podran formular le~ 
al. legacions pertinents. 

Quan són tres quarts de nou del vespre s'1ncorporen 
a la sessió els senyors Jo~ep Albà Matamala Joan 
Fabrellas Lloveras. 

4rt.- SOL.LICITUD INCLUSIO AL PLA UNIC D'OBRES 



SERVEIS, ANYS 1989-1990-1991.-

4.1.- Atè5 el Decret 11?/1989, de 19 de maig (0-
.0.G.C. núm. 1146 de 24 de maig de 1989), sobre le5 
norme5 reguladore5 de la convocatòria del Pla Unic 
d'Dbre5 i Servei5 de Catalunya dels any5 1989, 1990 i 
1991, adreçat als municipis i altre5 entitat5 locals 
beneficiàrie5 de la cooperació econòmica en le5 obres 
els 5ervei5 de competència municipal, 

Quan 5Ón un quart de deu del vespre s'incorpora a 
la 5a55ió el Sr. Salvador Devant Ribera. 

Vista la programació 5obre inver5ion5 a realitzar 
per aque5ta Corporació i examinats detingudament el5 
expedient5 in5trult5 a l'efecte, 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la memòria valorada de le5 obre5 a 

realitzar per a la urbanització de la plaça Catalunya i 
el5 avant-projecte5 corresponents al 5anejament a Lla
go5tera i mur de contenció al col.legi públic Lacu5tària. 

Segon.- Sol.licitar la inclu5ió en el Pla Unic 
d'Obre5 i Servei5 de Catalunya, per al trienni 1989-1991, 
de les següent5 obres a realitzar, per aque5t ordre de 
prioritat: 
1.- Urbanització plaça Catalunya (exercici 1989). 
2.- Sanejament e Llagostera (exercici 1989). Malgrat 
considerar eque5t projecte de màxima prioritat, e5 situe 
en el 5egon lloc de prioritat perquè é5 una obre que 5'ha 
de coordinar amb el Ple General de Sanejament de la 
Generalitat. 
3.- Ampliació i millore de la xarxa d'enllumenat i de la 
pavimentació de vorere5 d'un tram de le5 carreteres 
Girona-St. Feliu de Gu(xol5 i Girona-Tosse dins el casc 
urbà (exercici 1990). 
4.- Mur de contenció el col.legi públic Lecustàrie (e
xare i e i 1991). 

Tercer.- Aprovar els informes emesos per l'Alcaldia 
justificant l'interès públic interès social de les 
obres e executar. 

Quart.- Autoritzar el Sr. Alcalde per signar la 
documentació pertinent. 

I per no haver-hi més 
quan són tres quarts de deu 
aixeca la sessió i amb ella 
pels assistents, amb mi, la 

LI ALCA LDE 
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assumptes de què tractar, 
del vespre, el Sr. President 
la present acte, que signada 
Secretària, que ho certifico. 

LA SE CRETARIA HTDA , 



ELS REGIDORS 

ACTA N. 10 DE LA SESSJO CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY 
DE 1989.-

A la vila de Llagostera, a les deu del vespre del 
dia vint-i-vutt de JUny de mtl nou-cents vuitanta-nou, a 
la Sala de Sessions de la Casa de la Uila es reunetx 
l'AJuntament en Ple per celebrar sessió ordtnàrta sota la 
Prestdincia de l'Alcalde, Sr. Narcls Casas Masgrau, amb 
l'asststincta dels regidors Srs. Robert Portas Gruart, 
Lluls Nuell Creus, Francesc Boadella Buti~ach, Josep 
Agustl Canals, Robert Badesa Ferrerós, Lluls Ciurana 
Paradeda, Alfons Elordi Martln, Josep Ayach Costa, Josep 
Albà Matamala i Joan Fabrellas Lloveras. Han excusat la 
seva assistència puntual els Srs. Salvador Devant Rtbera 
1 Josep Mir Miquel. Actua com a Secretària habilitada la 
Sra. Núria Comas Uentura. 

El Sr. Prestdent declara oberta la sesstó i s'entra 
en l'estudi de ls temes tnc !osos en l'ordre de 1 dta. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- SOL.LJCITAR LA CONCESSJO DELS APROFITAMENTS 
DELS POUS NUMS. 10,11 i 12.-

2.1.- S'acorda per unanimttat detxar aquest 
sobre la taula. 

tema 

3er.- ACCEPTAR LA CESSJO DE TERRENYS DE LA URBA
NITZACIO LLAGOSTERA RESIDENCIAL.-

3.1.- Atis l'oferiment de Naturaleza ' y Aire Puro 
S. A. , d i r i g i t a 1 a e e s s ió grat u i ta , 1 1 i ur e de qua ls e vo 1 
càrrega de la finca de la qual en són propietaris en la 
Urbanttzactó Llagostera Residencial, tnscrita en el 
Regtstre de la Propietat de Girona, Tom 1978, Llibre 95, 

-



Foli 203, Finca 1.478, Inscripció la, i donada la seva 
importància per a l'e x ecució del Pla Parcial del sector; 

Atès que l'art. 190 de la Llei 8/87, de 1'5 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix a les 
entitats locals plena capacitat jurldica per adquirir 
posseir tota mena de béns; 

Donat que l'adquisició a títol lucratiu no està 
subjecta a cap restricció, 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta que Naturaleza 

y Ai re Puro S. A. fa de la f inca descrita. 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar 

I 'escriptura pública i documentació pertinent. 

4rt.- APROVACIO PROJECTE CAMP DE GOLF.-

4.1.- Examinat el Projecte de Camp de Golf LA 
SUREDA, consistent en la insta!. lació d'un camp de golf 
de 18 forats, en un terreny situat al peu de la carretera 
C-2'50 de Girona a Sant Feliu de Guíxols, en el seu km. 
26, dina la finca anomenada "Mas Aymerich" enclavada en 
ela termes municipals de Santa Cristina d'Aro i Lla
gostera, promogut per la Societat "Golf La Sureda 
S.A.", 

Vist l'informe emès pels serveis tècnics munici-
pals, 

Atès els art. 8'5 i 86 de la Llei del Sòl, Reial 
Decret 1346/1976 de 9 d'abril, i l'art. 43.3 de la ma
teixa llei i el 44.2 del Reglament de Gestió, Reial 
Decret 3288/1978 del 2'5 d'agost, 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Informar favorablement el Projecte de 

construcció del Camp de Golf LA SUREDA i declarar la 
instal.lació d'interès social i turístic pel municipi 
d'utilitat pública. 

Segon.- Trametre el Projecte a la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme de Girona, als efectes del tràmit que 
preveu l'art. 44.2 del Reglament de Gestió Urbanfstica. 

5è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

No es produeix cap intervenció. 

I per no haver-hi més assumptes de què 
quan aón tres quarts de deu del vespre, el Sr. 
aixeca la sessió i amb ella la present acta, 
signada pels assistents, amb mi, la Se cretària, 
certifico. 

tractar, 
President 

que és 
que ho 

L 1 ALCAL:.J.O:: LA S~CRJTARIA H~A ., 
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ACTA N. 11 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 25 DE 
JUll OL DE 1 9 8 9 . -

A la vila de Llagostera, a les deu del vespre del 
dia vint-i-cinc de juliol de mil nou-cents VUitanta-nou, 
a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es reune1x 
l'A¡untament en Ple per celebrar sess1ó ord1nària sota la 
Presidència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau, amb 
l'assistència dels regidors Srs. Robert Portes Gruart, 
Lluís Nue!! Creus, Francesc Boadella Buti~ach, Josep 
Agustí Canals, Robert Badesa Ferrerós, Josep Albà Ma
tamala, Lluís Ciurana Paradeda, Joan Fabrellas Lloveras, 
i Alfons Elordi Martín. Han excusat la seva assistència 
puntual els Srs. Salvador Devent Ribera, Josep M1r Miquel 
1 Josep Ayach Costa. Actua com a Secretari el Sr. Ramon 
Serra Vergés. 

El Sr. President declare oberta la sessió i s'entra 
en l'estud1 dels temes inclosos en I 'ordre del dia. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- APROVACIO INICIAL DEL PLA PARCIAL "MAS GO
TARRA".-

El Sr. Alcalde procedeix a explicar el Pla 
MAS GOTARRA. 

Amb la vl!lnie de la Prestdència, s'tncorporen 
sessió els regtdors Srs. Salvador Devant R1bera 
Mt r M1que I. 

Parc1al 

e la 
Josep 

2.1.- Vist I 'exped1ent del Pla Plarctal MAS GOTARRA 
redactat per iniciativa privada a instànc1e de Premo-
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c1one~ St<!l. !~<!!bel S.A. i Mercedes Gotl!lrr<!l Bl<!!nqué, 
Ate~o~ el~ <!lrticles 57 1!11 63 del Regl<!!ment de 

P!l!lnejament i 18 <!I 31 del Reglament per 1!1! de~plegl!lment i 
I 'l!lp!ic<!lció de !1!1 Llei 3/84 de 9 de gener, de Mesure~ 

d'Adequl!lció de l'Ordenl!lment Urbaní~tic de Cl!ltl!l!uny<!l, 
Vi~t l'informe del tècnic municip<!!l i despré~ d'un 

cl!lnvi d'impressions, el Ple de I 'Ajuntl!lment per unl!lni
mitl!lt l!lcorda: 

Primer.- Aprovl!lr inicil!l!ment el Pll!l Pl!lrcil!l! MAS 
GOTARRA. 

Segon.- Sotmetre'! 1!1 informl!lció públicl!l durl!lnt el 
termini d'un me~ mitjl!ln~l!lnt l!lnunci que ~'in~erirà 1!1! 
Butlletí Oficil!ll de la província i 1!11 periòdic de mé~ 
tirl!ldl!l de 11!1 províncil!l. Durant aque~t període, l'ex
pedient quedl!lrà 1!1 !1!1 Secretl!lril!l de l'Ajuntl!lment 1!1 di~
po~ició de qul!llsevol que el vulgui exl!lminl!lr i formull!lr-hi 
le~ l!ll.legl!lcion~ pertinents. Serl!ln citl!lt~ personl!llment 
els propietl!lri~ dels terrenys inclosos en el Pll!l. 

Tercer.- Se suspèn l'l!ltorgl!lment de llicències de 
pl!lrcel.lació de terrenys, d'edificacions d'enderro
caments en l'àmbit comprès pel present Pla. Ll!l suspensió 
tindrà una durada màxima de dos anys i s'extingirà, en 
tot cas, amb l'aprovació definitiva del Pla. 

Qul!lrt.- Atesa la nova proposta d'execució del Pla 
Parcial en polígons, l!lquest l!lcord porte implícita la 
modificació dels polígons d'l!lctuació def1nits a l'l!lrt. 
133 de les disposicions normatives de les Normes Sub
sidiàries de Llagostera, així com de les subzones 151!1 
1Sb de la documentació gràfica. 

Cinquè.- Amb l'aprovació provisional 
haurà d'esmener l'excés d'edificabilitat 
releci6 e l'erticle 134 de les vigents 
diàries. 

e I promotor 
observl!lt en 

Normes Subsi-

3er.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'ENLLUMENAT 
PUBLIC ALS CARRERS CEMENTIRI POCAFARINA.-

3.1.- El regidor Sr. Joan Fabrellas Lloveras 
explice el contingut del projecte. 

Vist el projecte d'instal.lació d'enllumenl!lt públic 
als carrers Cementiri i Pocafarina de Lll!lgostera, re
dactat per l'Enginyer Tècnic Sr. Jordi Terradellas 
Llensa, 

Atesos els articles 218 i 219 de la Llei 8/87, 
15 d'abril, Municipi!!! i de Règim Locl!ll de Cl!ltalunya, 

Donat que es tracti!! d'una obra que millorarà 
seguretat dels Vll!lnl!lnts, 

de 

la 

Per unanimitat dels dotze membres de la Corporació 
l!lssistents 1!1 11!1 sessió, 

Primer.- Aprovar 
tl!ll.lació d'enllumenl!lt 
Pocl!lfarina. 

s'l!lcorda: 
inicialment 
públic l!lls 

e I pro jec te d' ins
carrer Cementiri 

Aquesta aprovl!lció porta implícita la decleració 
d'utilitat pública i 11!1 necessitat d'ocupació dels 
terrenys i edificis afectats. 

Segon.- Exposl!lr-lo e informació públicl!l per un 
període de 30 dies durl!lnt el qual es podran formular les 
al.legecions pertinents. 
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4rt.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'ENLLUMENAT 
DEL CARRER RAFAEL MAS.-

4.1.- El reg1dor Sr. Joan Fabrellas Lloveras dóna 
compte del contingut del pro¡ecte d'enllumenat públ1c del 
carrer Rafael Mas. 

Vist el projecte d'instal.lació d'enllumenat públ1c 
en un tram del carrer Rafael Mas de Llagostra, redactat 
per l'Eng1nyer Tècn1c, Sr. Jord1 Tarradellas Llensa, 

Atesos els articles 218 1 219 de la Llei 8/87, de 
1? d'abril, Mun1cipal i de Règim Local de Catalunya, 

Donat que es tracta d'una obra que m1llorarà la 
seguretat dels vianants, 

Per unanimitat dels dotze membres de la CorporaciÓ 
assistents a la sess1ó 1 s'acorda: 

Pr1mer.- Aprovar 
ta I. I a e 1 ó d ' en I I u menat 
Rafael Mas. 

1nic1alment 
públic en 

el 
un 

projecte 
tram del 

d'i ns-
carrer 

Aquesta aprovació porta impl(c¡ta la declaraciÓ 
d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels 
terrenys i ed1ficis afectats. 

Segon.- Exposar-lo a informació pública per un 
per(ode de 30 dies durant el qual es podran formular les 
a I. legacions pertinents. 

?è.- ADQUISICIO D'UNA FINCA CONFRONTANT AMB EL PARC 
INFANTIL.-

?.1.- Atesa la urgent necessitat de proced1r a 
l'adquisiCIÓ dels terrenys annexos al parc municipal, per 
d'aquesta forma complir plenament els serveis m(nims 
obl1gatoris establerts a l'art. 64 de la Llei Municipal 
de Règim Local de Catalunya i preservar de I 'acció ur
ban(stica un paratge de rellevant interès paisatgrst1c¡ 

Donat l'art. 190 de la Llei 8/87 de 1? d'abr1l, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya 1 art. 28

1 
29 

30 del Decret 336/88 de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el reglament de Patr1moni dels Ens Locals; 

Vist l'Informe pericial emès per l' arqu 1 tec te 
tècnic mun¡c¡pal; 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unan1m1tat: 

Primer.- Adquirir la finca prop1etat dels Srs. 
Manuel Gal1ndo de Casanova, Mercedes Galindo de Casenova, 
Ramon Trenar Trenar, María Asunción Trenar Gel¡ndo, 
Mercedes Trenar Galindo, Almudene Trenar Gal1ndo i Ramon 
Trenar Galindo, la descr1pció registre! de la qual ès la 
següent: 

"Porción de terrena de figure irregular en término 
de Llagostera, de superf1c1e m1l ochoc1entos c¡nco metros 
cuadrados, de los cuales m1l trescientos sesente y seis 
son susceptibles de edificac1ón y el resto se destinen e 
v 1 a I . Li nd a : a I oest e ,• r 1 er a Ma d ra I ; e I e s te , e on re s to 
de f1nca; sur, calle Barcelona; y norte, carretera de 



Toase, y en perte con resto de 
Inscrita en el tom 2338, 

foli 111, finca 4842. 

Segon.- Consignar 
de 10.000.000.- PTA. 

Tercer.- Facultar el Sr. 
de l'escripture pública corre1a~Jo~~~-·~ 

Amb le Yènie de 
seasi6 el regidor Sr. 

6.1.- L'Ordre de 17 de mai 
regula l'atenció primària de 
comarcal mitjan9ant ooopereci6 
l'I.C.A.S.S. i ela Coneells 
caràcter preYi e'eetebleixin 
interessats per e la determinaci 
peracnela i econ6mica e eamer9er 
en le dotaci6 de l'expressat ser 
moment ulterior l'I.C.A.S.S. 
coopereci6 adminiatratiYe preYia 
per afavorir la uni6 de la xerxe 
ciala d'atenci6 primària de com1p4RM~ 

Al Ple de l'Ajuntament 
aegQent acordi 

Primer.- L'Ajuntament de L 
de la titularitat, delega l'exe 
la geati6 deia SerYeia Socials 
municipi• a faYor del coneell 

D'acord emb l'article 26. 

d'abril sobre l'organització ¡¡¡¡¡~¡¡~~~i!! •'heuran d'establir lea garan 
municipi de Llagostera en releci 

Segon.- Facultar el Sr. A ~ .. ~~~~~~ 
signatura del corresponent 
mercel del Gironès. 

Tercer.- Comunicar el 
Comarcal del Gironès. 

Pela Sra. Llu(s Nuell 
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de1xar sobre la taula la delegació de la comp 
la gestió dels Serveis Socials al Consell 
Gironès, per a un més acurat estudi. 

7è.- APROVACIO D'UNA OPERACIO DE 
PATRONAT DE LA RESIDENCIA-HOSPITAL JOSEP 

7.1.- Vist l'acord adoptat pel Patronat 
de la Residència-Hospital Jos~p Baulida d~ LI 
sessió celebrada el dia 21 de juliol de 1989; 

El PI~ de l'Ajuntam~nt per unanimitat a 

1.- Ratificar I 'acord adoptat pel 
cipal de la Residència-Hospital Josep Bauli 
gostera i, per tant : 

Il.- Demanar a la Caixa de Girona una 
crèdit de 7.000.000.- PTA, p~ll termini d~ 6 
fer front a despeses de les obr~s d'ampliació 
de la Residència-Hospital "Josep Baulida" d~ 
mentre no arribi la subvenció concedida per 
litat de Catalunya en data 30 d~ desembre 
Aquest crèdit serà cancel.lat en el moment qu~ 
lliurada l'esmentada subvenció. 

III.- Facultar el Sr. Narcrs Casas 
sident del Patronat Municipal de la Residènc 
"Josep Baulida", per signar els documents opor 

Seguidament el Sr. 
tractar per urgència el Contracte d~ Préstec 
de Crèdit Local d'Espanya, per atendre l'ampl 
Col.legi Públic "Lacustària", reforma-adequa 
Casa consistorial, adquisició finca per a Parc 
obres Pavelló Poliesportiu, per un 
100.016.961,- pessetes, del qual ja es 
projecte de contracte, com també del Pla de 
interessat per l'abans esmentat Banc, qu~ 
equilibrar la situació econòmico-financera 
Ajuntament. 

Sotmesa a votació la declaració 
projecte de Contracte de Préstec amb el 
Local d'Espanya, se li dóna aprovació per 
dels assistents. 

Sotmesa a votació la declaració d'urgènci 
de Sanejament, que permeti equilibrar la 
econòmico-financera de l'Ajuntament, se li dóna 
per unanimitat. 

8è.- APROVACIO CONTRACTE PRESTEC 
CREDIT LOCAL D'ESPANYA PER UN IMPORT DE 

8.1.- Vista la comunicació de data 13 de 
Director General del Banc de Crèdit Local d'Esp 
la qual es tramet projecte del contracte de 



tràmit entre l'esmentat Banc i aquesta Corporactó, au
toritzat en reuntó del Consell d'Admtntstractó d'aquell 
Banc celebrada en I 'esmentada data per import de cent 
mtltons setze m1! nou-centes setxanta-una pessetes 
(100.016.961,- PTA), amb destf a dtverses tnversions, 
d'acord amb la sol.!tcitud formulada en el seu dta per 
acord de la Comtssió de Govern, subjecte a les següents 
condictons: 

- Tipus d' 1nterès nominal .... 11,6? " 
-Taxa efectiva anual ........ 12,1689" 
- Per fade de reemborsament ... 11 anys (1 de ca-

rència i 10 d'amortttzactó, suposant la quota ftnancera 
trimestral per Interessos i amortització la quantitat de 
4.26?.982,- PTA, I 'anual 17.063.928 pessetes, 

V1st el projecte de contracte de crèdit tramès per 
aquell Banc, i atès l'informe de Secretaria-Intervenció, 
emès de conformitat amb l'establert en l'arttcle ?4 del 
Reial Decret Legtslatiu número 781/1986 de 18 d'abril, 

Per unanimitat dels tretze membres assistents a la 
sess1ó que componen la Corporació de dret i de fet i, per 
tant, amb el quórum establert en el núm. 1 de I 'art. 431 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abr1! i en 
1 ' art. 112 . 1) de la L I e i 8/8 7 de 1? d ' ab r i I , Mu n i e i pa 1 
de Règtm Local de Catalunya, s'acorda: 

Primer.- Aprovar el projecte de 
pel Banc de Crèdtt Local d'Espanya, tal 
dactat. 

contracte tramès 
com està re-

Segon.- De conformitat amb I 'establert en I 'article 
424 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, 
es sol.licitarà autoritzaciÓ de la Generalitat de Ca-
talunya, per mediació del seu 
Ftnances. 

Departament d'Economia 

Les clàusules de l'esmentat projecte de contracte 
són les que literalment es transcriuen a conttnuació: 

"PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de EspaAa, en 
adelante el Banco, concede un préstamo con prev1a 
apertura de crédito al Ayuntamiento de Llagostera (Ge
ranal, en adelante el Prestatario, por un importe de 
100.016.961 pesetas, con destino a las finalidades que se 
detallan en el anexo número 1. 

Las disposiciones de fondos con carga a esta 
operación se llevaran a cabo de conformidad con el ca
lendarto establecido por el Prestatario y detallada en el 
documento de formalización del refertdo préstamo. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operactón, se 
procedera primeramente a la apertura de una cuenta de
nominada "Cuenta General de Crédito". 

Para esta cuenta se iran adeudando las canttdades 
que el Banco desembolse para los fines y según el ca
lendarto c1tados en la estipulactón anterior. 

TERCERA.- Dentro del! lfm1te fijado en las clau-
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sulas anteriores, la "Cuenta General de Cr~dito" re
gistrara los desembolsos que el Banco haga al Prestatario 
con cargo al cr~dito hasta que se fije la deuda defi
nitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengaran los saldos deudores de 
esta cuente sera del 11,6? por 100 nominal anual, salvo 
lo d1spuesto en el parrafo siguiente, y el importe de los 
1ntereses devengados se calculara aplicando el citada 
tipo por los días de saldo dispuesto en el període de 
liquidación, sobre la base de días naturales del a~o de 
que se trate. 

En el caso de que la Superíoridad dispusíera o 
autorizera la modificación del tipo de interés, el Banco 
cargara intereses a razón del nuevo tipo, previa noti
ficación al Prestatario, con tres meses de antiCipaciónj 
sobre el particular se estaré a lo establecido en los 
parrafos tercera y cuarto de la cléusula sexta. 

El créd1to concedida devengara, sobre la base de 
días naturales del a~o de que se trate una comislon por 
d1sponibilidad del 1 por 100 nominal anual, sobre la 
diferencia entre las cantidades previstas a disponer en 
el calendarío citada en la clausula primera y las 
realmente dispuestas, aplicandose dicha comisión por los 
días del període de liquidación. 

La liquidación de 1ntereses y, en su caso, comisíón 
se efectuara en la forma indicada, teniendo en cuenta el 
calendario de disposisión citada en la clausula primera, 
al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se 
consideraran vencidos para su reembolso inmediato, me
diante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario. El primer vencimiento para 
intereses y comisión serà el del d(a Final del trimestre 
natural en que se formalice este contrato. La liqui
dación seré notificada al Prestatario, para su compro
bación y demas efectes. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" cons
tituirà, en todo caso, un crédíto liquido a Favor del 
Banco, exigible en los términos de este contreta. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a esta 
operación se realízaran por medio de comunicaciones 
suscritas por el Ordenador de Pagos o persona con com
petencia o poder bastante, debiendo acompe~arse la 
correspodiente certificaci6n de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peti
ciones se efectuaran mediante su abono en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario Facilitara la gestión comprobatoria 
que el Banco estime conveniente realizar pera cerciorarse 
de que la inversi6n de los fondos desembolsados se 
efectua con su¡eción a lo prevista en este contreta. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 a~o, a partir 
del primer vencimiento trimestral inmediato a la fecha en 
que se Formalice el contreta, se cerrara la "Cuento 
General de Crédito" y el saldo de le misma constituiré la 
deuda consolideda del Prestatario a Favor del Banco, 
salvo que se procediera por aquél a su reembolso inme
dieta en toda o en perte, anulandose en su caso por el 
Banco la diferencia entre el saldo de d1cha "Cuenta 



General de Crédlto" y el importe total del préstmo. 
No obstante lo prev1sto en el parrafo anterior, el 

Prestatar1o, en el caso de que dicho saldo fuera inferior 
al 1mporte total del préstama, podrà sol1c1tar, con una 
antelac1ón de dos meses, que d1cha d1ferenc1a se abone en 
la cuenta corr1ente ab1erta a su nombre en el Banca, en 
cuyo caso el importe total del préstamo const1tu1ra la 
deuda consolidada, s1empre que por el Banco se acceda a 
dicha solicitud dentro del ind1cado plazo de dos meses. 

El 1mporte de la deuda consolidada habra de 
amort1zarse en el plazo de 10 a~oscon descap1tal1zación 
trimestral, a contar del c1erre de la "Cuenta General de 
Créd1to", con arreglo al cuadro de amort1zac16n que sera 
confeccionada al efecte, mediante cuotas tr1mestrales 
iguales, comprensives de 1ntereses y amortizac1ón, que 
habran de hacerse efectives med1ante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario en 
la fecha de venc1miento de cada trimestre natural y 
contra recibo o just1ficante. 

El Banco confeccionara el cuadro de 
según las clàusules de este contrato y con 
t1po de interés que resulta de d1vid1r por 
c1tadas tasas nominales anuales, indicades en 
tercera. 

amortización 
arreglo el 
cuat ro las 
la clàusula 

La inversión por el Prestatario de la cantidad 
abonada en cuenta por la citada d1ferenc1a entre el 
importe total del préstamo y el saldo de la "Cuenta 
General de Crédito" pedra justificarse en el plazo maximo 
de dos años, transcurr1do el cua!, la parte no justi
ficada del referida abono debera re1ntegrarse por el 
Prestatario al Banco para amortizac16n anticipada del 
préstamo, confecc1onandose por éste un nuevo cuadro de 
amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe re
gularlzarse por el Prestatario, med1ente reembolso a 
metalico o consolidac1ón de la deuda, según el pàrrafo 
pr1mero de la clausula qu1nta, el Banco notificara al 
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando 
la pert1nente l1qu1dación y remit1endo el cuadro de 
amort1zación correspond1ente, que se entendara totalmente 
aceptado por el Prestatar1o si no se formula reparo 
alguna con anterior1dad a la fecha del prtmer vencimtento 
se~alado en el mtsmo. 

El interés del cuadro sera, en toda casa, el es
tableclda en el parrafo segundo de la clàusula tercera, 
salvo lo prevista en el parrafo tercera de la mtsma 
clàusula y apl1cado en la forma indicada en la clàusula 
qu1nta. Cuando resultare d1stinto al 11,6, por 100 no
minal anual, el Prestatar1o pedra, en caso de dlscan
formldad, reembolsar segu1damente al Banco el Importe que 
le adeude, dentro del plazo de tres meses, stn devengo 
alguna por amortizac1ón anticipada. Transcurr1do dtcho 
plazo s1n que se efect~e el reembolso, darà com1enzo la 
amorttzactón, con SUJectón al cttado cuadro. 

Toda varactòn en mas o en menes del ttpo de in
terès, tanta sobre los saldos deudores de la "Cuenta 
General de Cred1to", como del cuadro de amort1zac1ón, 
respecto del 11,6, por 100 nom1nal anual estipulada, 
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debera ser dtspuesta o autortzada por la Superiortdad. 
Cuando la tasa de tnterés sobre los saldos de la 

"Cuenta General de Crèdito" se elevara o redujera sobre 
el ttpo base del 11,65 por 100 nominal anual, fi¡ado en 
las esipulactones tercera y quinta, pedra el Prestatarto, 
st no estuvtera conforme con la modtficaciòn

1 
renunctar a 

la parte no uttlizada del crédtto y/o reembolsar el 
tmporte que adeude al Banco, con preavtso de tres meses, 
stn devengo alguna por amortizactón anttctpada. La pe
ttción de reembolso se formulara dentro del plazo de un 
mes, contada desde la fecha en que sea notiftcada al 
Prestatario la tndicada modiftcactón¡ caso contrarto

1 
se 

entendera convenida la amorttzactón, sigutendo en este 
caso las normes establectdas al efecte. 

SEPTIMA.- El Prestatario pedra enttctpar, total o 
parcialmente, la amorttzactón del préstamo ob¡eto de este 
contrato. 

OCTAVA.- El Banco es considerada acreedor pre
ferente del Prestatarto por razón del préstamo

1 
sus 

tntereses, comistones 1 gastes y cuanto le sea debido y en 
garant{a de su retntegro 1 afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca el recurso sigutente: 

Participación Muntctpal en los Tributes del 
Estada, en la parte que resulte de reparttr proporcio
nelmente a los importes formalizados o a formalizar con 
las Entidades prestamtstas que tengan atorgades u 
atorguen operaciones de crédtto con la garantra de este 
recurso, stempre que dicha parte asegure el pago de las 
cargas financieras pendientes. 

Dicho recurso quedara asimismo afectada en garantía 
de las operaciones pendientes de amortización formali
zadas con el Banco. 

Con referencia a estos ingresos 1 la representación 
del Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga o gravamen, a excepci6n de las ya indicades, 
constituyendo una garant{a de caràcter preferente en 
favor del Banco, procedténdose en cuanto el recurso 
cttedo y a los demàs que pudieran afectarse

1 
en la forma 

que se prevé en la clausule décima. 
El Prestatario atorgara el oportuna poder, tan 

amplto y bastante como en derecho se requtera, a favor 
del Banco para que dtcha lnstitución perciba directamente 
las cantidades que sean liqutdadas y/o recaudadas por la 
Administraci6n Central C6rgano central o perifértco)

1 
Aut6noma, Provtnctal o Municipal y Orgentsmos de elias 
dependientes, procedentes del recurso mencionada. Este 
poder que tendra caracter irrevocable hasta que el 
Prestatario cancele las obligaciones derivades del 
presente contrato y de los ya formaltzados o que se 
formalicen con la afectaci6n en garant{a del recurso de 
que se trata, constgnara as{mismo la facultad a favor del 
Banco de sustitutrlo, total o percialmente, en favor de 
cualquier persona natural o jur{dtca que dtcha Insti
tuctón estime conventente. Para su otorgamtento quede 
facultada el representante del Prestatarto. 

NOVENA.- En caso de tnsuftctencta comprobade del 
importe de las garant{as especialmente menctonadas en la 
clausula anterior, o de la no efecttvtdad de las mtsmas 
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Frente al pago debido, d1chas garantías quedaran am
pliadas y, en su caso, sustituídas con aquelles otras que 
ind1que el Banco, en cuantia suFiciente para que quede 
asegurado el 1mporte de la carga F1nanciera anual y un 10 
por 100 mas. 

DECIMA.- El recurso especialmente aFectada en 
garantia del cumplimiento de las obligac1ones contraidas 
por el Prestatario en el presente contrato sera consi
derada, en todo caso, como depósito hasta cancelar la 
deuda con el Banco, no pudiendo destinarlo a otras 
atenciones mientras no esté al corr1ente en el pago de 
sus cargas financieras. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apode
ramiento prevista en la clàusula octava, ingresaran en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél 
las cantidades que perciban procedentes del citado re
curso. 

Asímismo en la citada cuenta corriente se adeudaran 
las cargas Financieras derivadas de la presente operación 
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones 
anteriormente formalizadas por el Prestatario con el 
Banco. 

En el supuesto de que ex1sitieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuenc1a del 
presente contrato o de otros anteriormente Formalizados, 
el Prestatario vendra obligada a liquidar dichas deudas 
en el plazo mas pr6ximo, en todo caso dentro del tri
mestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no podra 
disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que queden liquidades 
tales deudas, todo ello sin perjuicio de la puesta en 
Funcionamiento del mecanisme de demora prevista en la 
clausula adicional primera. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incum
plimiento de las obligaciones de pago, el Banco podrà 
declarar vencidos todos los plazos y hacer eFectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos mencionades en las clausulas 
octava y novena. 

En este caso, el Banco hara una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gestos ocasionades 
se resarcira de los importes vencidos pendientes de pago, 
mediante su adeudo en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

DUODECIMA.- El Banco tendra, en todo memento, la 
Facultad de comprobar la realidad de la 1nversión del 
préstamo en la Finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se da distinta aplicaci6n a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en Forma diFerente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislaci6n 
vigente, el Banco podrà rescind1r el contrato por sí 
mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a 
cargo del Prestatario los daños y perju1cios, gastos y 
cost as. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerira previamente al Prestatario para que dé al 
importe del préstamo la aplicación pactada, y al no ser 
atendido este requerimiento, cumplira las formalidades 
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establecidas en el segundo parrafo de la clausule un
déclma, antes de proceder a la resc1s1ón del contreta. 

DECIMO TERCERA.- Este contrato de préstamo, 
acreditat1vo de la obligaciòn de pago, tendra ceracter 
e¡ecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpl1m1ento, 
hacer efectives todas las obligac1ones que contiene y se 
deriven del m1smo. 

DECIMO CUARTA.- El Prestatar1o quede obligada e 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo e las estipulaciones de este contreta y, 
especialmente, a los recursos dades en garantia, es{ como 
a las consignac1ones presupuestarias oare pegar el Banco 
la carga financiere anual, a fin de que pueda recurr1r 
legalmente contra los que estime le perjudiquen. 

Asimismo el Prestatario debera remitír al Banco 
cop1a del Presupuesto vigente y de la liquidación del 
anterior. 

DECIMO QUINTA.- Seran a carga del Prestatario les 
contribuc1ones e impuestos que graven o puedan gravar el 
presente contreta de préstamo, sus intereses, comís1ones 
y amort1zación, pues el Banco ha de percibir {ntegramente 
en todos los casos las cent1dades liqu1das que se f1¡en 
en el cuadro de amort1zación o los intereses inter
calaries, en su caso o de demore, as{ como las comisiones 
que constan en les clausules de este contrato. Seran 
tamb1én a carga del Prestetar1o todos los demàs gastes 
ocasionades, en su caso, por el otorgam1ento del presente 
contrato. 

DECIMO SEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes 
pare atender en cuantas cuestiones lit1g1osas se puedan 
derivar del presente contrato sean los de Madrid, e 
quienes las partes contratantes se someten con 
expresa a su prop1o Fuero. 

renunc1a 

ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago de sus 
respectives vencimientos de las cant1dades que por ln
tereses, comisiones y, en su caso, amort1zec1ón, haya de 
setisfacer el Prestatario al Banco en virtud de este 
contrato devengaran d{a a dia, el tipa de interés de 
demora del 17 por 100 nominal anual apl1cao durante los 
dias del periodo de liqu1dación y sobre la base de los 
d{as naturales del e~o de que se trate, adeudàndose 
asim1smo en la anteriormente citada cuenta corriente 
ab1erta en el banco a nombre del Prestatario, med1ente 
liquidac1ones a pract1car en el ~ltimo die de cada 
tr1mestre o en la fecha en que exista saldo en la men
Cionada cuenta corriente. 

Los intereses de demore liquides, devengados, 
venc1dos y no setisfechos al f1nal de cada tr1mestre 
natural se cap1telizaran como aumento de capital debido, 
y devengaran a su vez die a dia nuevos riditos al t1po de 
1nterés morator1o 1ndicado. Las l1qu1daciones de inta
reses de demora se not1ficaran al Prestaterio pera su 
comprobación y demas efectes. 

ADIC!ONAL SEGUNDA.- El tipa de interés efect1vo 
anual <TAE) correspondiente a esta operec16n es del 
12,1689 por 100, y la fórmula ut1l1tzada pare obtener 
d1cha equivalenc1a se espec1fice en el anexo n~mero 2 de 
este contreta. 



FINAL.- El Preateterio ae compromete al cumpli
miento de cuentoa requiaitoa y tr6mitea eXlJan la for
Melizeci6n y deaerrollo de eate contreto, la ejecuci6n de 
lea inveraionea que con el miamo ae financien, la 
epliceoi6n de loa fondoa del cr6dito, le garentre y el 
IN90 de aua obligecionea ente el Banco." 

Tercer.- Feculter el Sr. Alcelde-Preaident Sr. 
N.rore Caaea i Meagreu, perqu6 en nom i repreaentaci6 de 
l'Ajunte.-at de Llegoatere, etorgui I'Eacriptura de Poder 
e ~-~r del a.nco de Cr6dito Local, previate en le 
•1~1• ~ltene del projecte de contrecte i aitner i 
lliu~ep la docuMenteci6 que aigui neceàa•ria per a le 
reeH-.MC~ill tt•l Metei~. 

,M • "" DS SANEJAMENT DE LA HISENDA btti.PIIj...-
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ELS REGIDORS 

N. 12 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 29 D'AGOST 
DE 

A la vtla de Llagostera, a les deu del vespre del 
dta vtnt-t-nou d'agost de mtl nou-cents vuitanta-nou, a 
la Sala de Sessions de la Casa de la Utla es reunetx 
l'Ajuntament en Ple per celebrar sessió ordinàrta sota la 
Presidència de l'Alcalde, Sr. Narc(s Casas Masgrau, amb 
l'assistèncta dels regidors Srs. Robert Portes Gruart, 
Llurs Nuell Creus, Francesc Boadella Buti~ach, Josep 
Agust( Canals, Robert Badesa Ferrerós, Josep AlbA Ma
tamala, Llurs Cturana Paradeda, Alfons Elordi Martrn, 
Salvador Devent Ribera, Josep Mtr Miquel i Josep Ayach 
Costa. Ha excusat la seva assistència puntual el Sr. Joan 
Fabrellas Lloveras. Actua com a Secretari el Sr. Ramon 
Serra Uergés. 

El Sr. President declara oberta la sesstó 1 s'entra 
en l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dta. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

Amb la vènia de la Presidència, s'incorpora a la 
sessió el regidor Sr. Joan Fabrellas Lloveras. 

2on.- APROUACIO DEFINITIUA DEL PROJECTE D'URBA
NITZACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO N• 3.-

2.1.- Aprovat inicialment el projecte d'urbanit
zactó de la Unitat d'Actuactó n• 3 en sessió celebrada el 
dia 30 de matg de 1989, 1 exposat al públtc durant un 
termini de quinze dtes, en els quals no s'han produït 
al.legactons, amb l'abstenció del Sr. Nereis Casas 
Masgrau en la deltberació i votactó del present punt de 

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



l'ordre del dia, en compliment 
R. Jurldic de lea Corporaciona 
Procediment Adminiatratiu, el 
dotze vota lavorablea acorda: 

de l'art. 21 del R.D.F. i 
Locala, i 20 de la Llei de 
Ple de l'Ajuntament aMb 

Primer.- Aprovar delinit~ua .. nt el proiect• 
d'urbenitzaci6 da la Unitat d'Actuaci6 n• '' redactat 
pela arquitectea Sra. Pere Solà Busqueta Antont ~iS 
Caa~lla i promogut pela Sra. Harc(a Joan ~aaea 
Mettvau. 

Segon.- Tra .. tre un •x-.plar del •rojeote 
~-,~~~iva.ment, i una còpia de l'axp~i~t 
e '• .c.naia•i6 ..d ·u~.,.~ .. de Girqna. 

~~·- _,50itV,.IÇITUD D 1AliTDiàtz~tQ r;k ~-Qt dé 
L 1 •Wl;l TlJT c;ATAL,A ~ .OL PEli ~-S ./lA. f!ll~lp4 ~ •4i
~~~.f\·~ 

H re bai!HN i ea r:tpPeaen ao i4 4e 
l•toat.tr•, :S• lM'Nla l;aaaa ~NU. 
~ p.~tta recofteixert .:.t-....nt wl .... ,.,... 

le cepac~tat legal neceaaària per a l'ator.--..t 
p .. -.nt .. .-ni, i a te fi, 

€)(POSEN 
IMUEII ,. a.. ;el Reial Becret-L.Ie 

._. ... ,.., ao'"'- .. t11aoio•a tfe l'Eatat 8ft _,.,.._ <'CI '..._ 
biMt.-. à • ••• ha intl'edult le p•aibili et ~~ ~ .... l .. P 
le p,.teoci6 .. ieial • la rehebiiUecW lleia ttaia " M ... 
e ,.,.,._, ahc( co• a l 'equipe .. nt ....,.U•• l f/flr •U iu. 
D elW. ban•, el Reial ••ret 2.1JH42, • 24 de ,.... 
telilb .. "- -a.tt~et ... urea per • le retlelnlitaci4 ili
t .. "-de del patt"i-ni --.uitectònic en •-•,... ur.._., 



inclús rurals, 1 con¡unts històrics artíst1cs. 
SEGON.- Com a desenvolupament de les esmentades 

dtsposictons, el Reial Decret 2.}29/83, de 28 de ¡ultol, 
sobre protecció oficial a la rehab1l1tació de dotacions i 
equtpaments soctals 1, als esmentats efectes, la for
malització de convents amb les Corporac1ons Locals tn
teressades. 

legals 
sobre 

Decret 
Català 

rehabi-

TERCER.- Vtstes les esmentades dtsposicions 
i atès que el Decret 46}/82, de 2 de desembre, 
regulació dels Serveis transfer1ts pel Retal 
2.626/82, d'1 d'octubre, atribueix a l'Institut 
del Sòl les funcions en ordre a l'adquisició o 
l1tac1ó d'habttatges, el Consell d'Admtnistractó 
organisme en sessió de data 12 de juliol de 
petició de la Direcció General d'Arquttectura 

d'aquest 
1989, a 

hab1-
tatge, va autoritzar la Gerència per tal de signar un 
conveni amb A¡untament Llagostera. 

D'acord amb els esmentats antecedents, 
parts, 

ambdues 

ATORGUEN 
PRIMER.- L'Institut Català del Sòl Ajuntament 

Llagostera, formalitzen el present convent per a la 
ftnanctactó de "Obres de rehabi I itac1ó de I 'ediftci per a 
museu munictpal" per un import total de 10.000 . 000,
pessetes, d'acord amb el projecte tècnic presentat a la 
Direcció General d'Arquttectura i Habitatge. L'esmentat 
import tindrà el caràcter de préstec que acredttarà un 5 
~d'interès anual i serà retornat per l'A¡untament en 10 
anualttats, mitjan9ant pagaments semestrals. La T.A.E. 
serà del 5'2668 %. 

SEGON.- Per tal de garantir el pagament del capital 
prestat i dels seus interessos, Ajuntament Llagostera per 
acord del seu Ple, adoptat amb el vot favorable de la 
ma¡orta absoluta legal dels seus emmbres, s'obligarà a 
consignar en els seus pressupostos anuals les partides 
pressupostàrtes adtents per retornar l'tmport del cap1tal 
prestat i dels seus interessos i a afectar ingressos 
sufictents per a la devolució de els quant1tats degudes, 
la qual cosa justiftcarà anualment m1t¡an9ant certifi
cació expedida per 1' Interventor de Cabals. També 
s'haurà d'aportar una còpia de l'autorització d'endeu
tament del Departament d'Economia i Ftnances de la Ge
neralitat de Catalunya. 

TERCER.- L'Entitat Local benef1ciàr1a 
renuncta expressament a l'aplicactó de la 
prevista en 1 'art. 109 de la Lle 1 7/85, de 2 
Bases de Règtm Local, pel pagament de les 
contretes. 

del préstec 
compensació 

d1ebril, de 
obltgacions 

QUART.- L'import de la ftnanciactó atorgada serà 
llturada per l'Institut Català del Sòl un cop presentades 
les oportunes certiftcacions d'obres, stgnades pel seu 
Arquttecte-Director 1 tram1tades a travès dels Serveis 
Terrttortals de la Dtrecció General d'Arquitectural 
Habttatge, que un cop aprovades, les faran arribar a 
l'Institut Català del Sòl. No obstant, a pet1c1ó del 
benef1ciar1 es podrà fer entrega d'un 25 ~ de l'import 
total de l'a¡ut, un cop aportada la certiftcectó e que fa 
esment l'apartat antertor. En aquest supòstt, el pa-



gement de les següents cert1ficac¡ons quedarà suped1tat a 
que Justiflqu¡ que la quantltat rebuda ha estat dest1nada 
a la financiació de les obres que han motivat el conveni. 

CINQUE.- El prestatari s'obl1ga a 1nstal.lar en el 
lloc d'execuc1ó de les obres i en posició destacada un 
cartell on s'especifiqui que les mateixes estan flnan
;ades, total o parc1alment per la General1tat de Cata
lunya. 

SISE.- L'obligació de retornar el capital el 
pagament dels interessos acred1tats comen;arà el primer 
dia dels mesos de maig i novembre següents a la data de 
pagament de la darrera certificació, per la quall cosa 
s'obliga al beneficiari a autoritzar a l'Institut Català 
del Sòl el càrrec en compte dels rebuts que es puguin 
produir dels venciments del !préstec atorgat, el seu 
import s'haurà d'ingressar dintre dels qu1nze (15) dies 
naturals següents al de l'inici de l'obligació. 

En el supòsit de que el lliurament de l' 1mport del 
préstec a favor de 1 'ent1tat beneficiària es dugui a 
terme durant més d'una anual1tat 1 es procedirà a efectuar 
en data 31 de desembre la liquidació de les certifica
cions abonades durant la corresponent anualitat a 
determinar les quotes a satisfer a partir del semestre 
natural següent. 

SETE.- L'esmentat conveni quedarà resolt a ins
següents tàncies de l'Institut Català del Sòl en els 

supòsits: 
a) La no inclusió en 

porac1ó beneficiària del 
necessàries per a satisfer 

els pressupostos de la cor
préstec, de les quantitats 

l'import del préstec dels 
seus 1nteressos. 

b) La paralització de 
¡ustificada per més d'un any. 

les obres .• 

e) La manca de col.Iocacló del cartell 
la clàusula cinquena. 

sense causa 

esmentat a 

d) La modif1cació substancial delpro)ecte s'obres o 
que la realitzaciÓ de les mate1xes constitueixi una 
infracció urbanrstica greu. 

e) La manca de pagament als seus venciments de dos 
(2) o més terminis. 

f) La resolució per mutu acord. 
I en prove de conform1tat 1 ambdues parts subscr1uen 

el present conveni, restant un exemplar en oder de ca
dascuna de les parts, en la data i lloc que figuren a 
l'encap;alament." 

Segon.- De conform1 tat amb I' est ab !ert en 1 'art i e !e 
424 del R.D. Leg1slatiu 781/1986 de 18 d'abril, sol
llcltar autoritzaCIÓ de la Generalitat de Catalunya, per 
mediació del seu Departament d'Economia i Finances per a 
la concertaciÓ del préstec. 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde-President Sr. 
Narcrs Casas Masgrau, en nom representaciÓ de 1 'A
juntament de Llagostera, per a signar el conven1 de 
préstec per 1mport de 10.000.000 1 - de pessetes, tramès 
per l'Inst1tut Català del Sòl. 
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Qu~rt.- Obligar-se aquest A¡un~ment ~ cons1gnar en 
els seus pressupostos ~nuals les p~rtides pressupostàries 
~d1ents per retornar I' import del capital prest~t dels 
seus 1nteressos 1 a ~fectar 1ngressos suficients per la 
devoluc1ó de les quantitats degudes. 

4rt.- CREDIT MANCOMUNITAT DE LA CONCA DEL RIDAURA.-

4.1.- Atès que per la Junt~ Rector~ de la Manco
munitat Intermunícipal Voluntàr1a de la Conc~ del RI
daura, en dat~ 8 de mar9 de 1989, és prenguè !'~cord de 
contractació d'un préstec de 41.412.694,- pessetes per 
finan9ar parc1alment l'execuciÓ de la segon~ fase del 
pro¡ecte de l'~boc~dor de Solius, 

Donad~ I~ necessitat de la sev~ ratificació per 
part d'aquest A¡untament en formar p~rt de l'esment~d~ 
Mancomunitat, ~ixí com de la urgent execuc1ó de l'obra, 

Per unanimit~t dels tretze membres de la Corpo
ració, ass1stents a la sess1ó 1 s'acorda ratificar en 
totes les seves p~rts I 'acord pres per la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària de la Conca del Ridaura, 
adoptat el 8 de mar9 de 1989, següent: 

"12/89.- PROPOSTA DE CONTRACTAR UN PRESTEC DE 
41.412.694 PTA, PER FINAN9AR PARCIALMENT L'EXECUCIO DE LA 
SEGONA FASE DEL PROJECTE DE L'ABOCADOR DE SOLIUS.-

Atesa la necessitat de resoldre amb caràcter im
mediat i d'urgència l'execució de la 2a. fase del Pro
jecte de l'abocador de Sol1us, 1 per tal de finan9ar el 
70 " de I' import de I' obra no subvenc 1on~t pe I Pla 
d'Obres i Serve1s de Catalunya 1988, per unanimitat 
s'acorda: 

PRIMER.- Concertar una operació de préstec de 
quaranta-un m1l1ons quatre-centes dotze mil sis-centes 
noranta-quatre (41.412.694) pessetes, amb I~ Caixa de 
Pens1ons per a la Vellesa i Estalvis de Senta Cristina 
d'Aro, amb les següents c~r~cterístiques: 

- Nominal préstec: 41.412.694 PTA 
- Tipus d'interès: màxim del 13,77 " 
- Com1ss1ons: 0,70 " 

Període d'~mortitz~ció: 10 anys (9 d'amortització 
1 de c~rència). 

SEGON.- Oferir ~ I~ Caixa de Pensions per a I~ 
Vellesa i Estalvis de Santa Crist1n~ d'Aro, com ~ ga
rantia, el rend1ment de les taxes del serve1 de recollida 
d'escombraries o els recursos equiv~lents, dels cinc 
Aiunt~ments mancomunats, ~mb proporció a les oblig~cions 
que ha assum1t, apl1c~nt els Est~tuts per les quals es 
rege1xen. 

TERCER.- Facultar el Sr. President, Sr. Narcís 
Casas i Masgrau, perquè signi els documents necessaris 
per portar a terme l'efectivitat de l'operació per 
real¡tzar els tràm1ts corresponents." 

El Conseller Sr. Lluís Nue!! Creus, proposa tractar 
per urgènc1a el sol.l•c•tar que I 'Estudi General de 
Girona es converteixi en Universitat. 

Proposta que sotmesa a votac1ó és acceptada per 

. -~ -· --------
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unan1m1tat. 

I el Con~eller Sr. Jo~ep Mir M1quel proposa també 
tractar per urgència l'aprovac1ó d'una operac1ó de 
Tresorer1a del Patronat Mun1c1pal d'Esports. 

Sotme~a a votac1ó 
aprovada per unan1m1tat. 

la declaració d'urgènc1a és 

El Sr. Alcalde proposa tractar per urgència la 
delegac1ó de competènc1es de la ge~t1ó dels Serve1s 
Socials d'Atenció Pr1màr1a en el Mun1c1p1, a favor del 
Con~ell Comarcal, que quedà pendent en el passat Ple. 

Sotmesa a votac16 la propo~ta de 
és acceptada per unanimitat, 

a tractar dels a~sumptes incloso~ 

d'urgènc1a, 
seguidament 
del d1a per 

declaració 
pa~sant-~e 

en l'ordre 
urgència. 

7è.- PETICIO A LA CONSELLERIA D'ENSENYAMENT QUE 
L'ESTUDI GENERAL ES CONVERTEIXI EN UNA UNIVERSITAT.-

7.1.- Donada compte de la comun1cac1ó núm. 
CR.E. n 1.468/89), de data 7 d'agost de 1989, 
l'Estud1 General de G1rona, amb deliberac1ó prèv1a 
Corporac1ó per unan1mitat dels seus components acorda: 

166 
de 
la 

Considerant la necessitat de l'existènc1a d'una 
Universitat a Girona, bu1t que ha vingut supl1nt amb 
I im i ta e ions I ' Est u d i Gener a I de Gi ro na , 

La trad1c1ó universitàr1a de G1rona 
nombre d'estud1ants que han de despla;ar-~e 
per acabar els estud1s un1versitar1s, 

a 
e I gran 

Barcelona 

L'esfor; i l'alt nivell acadèmic assol1t 
l'actual Estudi General de G1rona, per unanimitat 
corda: 

per 
s'a-

Demanar oficialment a la Conseller1a d'Ensenyament 
que l'E~tud1 General de Girona es converte1xi en la 4a. 
Universitat de Catalunya. 

6è.- APROVACIO OPERACIO DE TRESORERIA DEL PATRONAT 
MUNICIPAL D'ESPORTS.-

6.1.- Expo~ada pel Con~eller-Delegat d'Esports, Sr. 
Jo~ep Mir, la neces~1tat que té el Patronat Mun1c1pal 
d'E~ports de concertar una operac1ó de tresoreria per fer 
front a un dèf1c1t momentan1 de caixa, per unanimitat 
s'acorda: 

Primer.- Demanar a la Caixa de G1rona una pòlissa 
de crèdit per 1mport d'un m1lio (1.000.000,-) de pes
setes, pel term1ni de 12 me~os, per fer front a despese~ 
per adqu1rir una fotocop1adora amb fotocòpies en color, 
un teclat, mon1tor 1 impre~sora, per ag1!itzar el treball 
adm1n1strat1u i per solucionar els problemes de programes 
de ~ortida al carrer. 

Segon.- Facultar el Sr. 
Pres1dent del Patronat Mun1cipal 
els documents oportuns. 

535107 

Narcr~ Casa~ Masgrau, 
d'Esports, per ~1gnar 



l 

7è.- DELEGACIO DE LA COMPETENCIA DE LA GESTIO DELS 
SERVEIS SOCIALS D'ATENCIO PRIMARIA A FAVOR DEL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONES.-

7.1.- L'Ordre de 17 de matg de 1989 per la qual es 
regula l'atenció primàr1a de Serve1s Soctals d'àmbit 
comarcal mitjan;ant cooperactó inter-adm1n1strativa entre 
l'I.C.A.S.S. i els Consells Comarcals preveu que amb 
caràcter prev1 s'estableixin convents amb els A¡untaments 
Interessats per a la determtnactó dels mit¡ans materials, 
personals i econòmtcs a esmer;ar per cada Entitat Local 
en la dotació de l'expressat Servei als efectes que en un 
moment ultertor l'I.C.A.S.S. subscr1gu1 els convents de 
cooperaciÓ administrativa prevista en l'expressada Ordre 
per afavorir la untó de la xarxa bàsica de serveis so
cials d'atenció primària de competenc1a mun1c1pal. 

Atès l'art. JO de la Llet 6/87 de 4 d'abril sobre 
organttzactó comarcal de Catalunya; 

El Ple de l'AJuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- L'Ajuntament de Llagostera, sense pèrdua 

de la titularitat, delega l'exercici de la competència de 
la gestió dels Serveis Soctals d'Atenció Prtmàrta en el 
Municipi, a favor del Consell Comarcal del Gtronès. 

D'acord amb l'arttcle 26.3 de la Llei 6/87 de 4 
d'abril sobre l'organització comarcal de Catalunya 
s'haurà d'establir les garanties d'intervencto del mu
nicipi de Llagostera en relac1ó al serve1 delegat. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde - President per a la 
signatura del corresponent Convent amb el Consell Co
marcal del Gironès. 

Tercer.- Comuntcar el 
Comarcal del Gironès. 

present 

Be.- TORN OBERT DE PARAULES.-

acord al Canse 11 

8.1.- El Conseller Sr. Josep Albà Matamala pregunta 
Sl s'ha concedtt lltcèncta per tancar un solar, que 
sembla que afecta el Sr. Mot¡é 1 en tancar un rec madral. 

El Sr. Robert Portas Gruart dtu que s'inspeccionarà 
l'obra, i no recorda la concesstó de llicència. 

8.2.- El Conseller Sr. Lluís Cturana Paradeda 
tnforma del mal estat en què es troba el suro del Puig 1 
de la necessttat de tallar algunes branques per ev1tar 
que es mori. 

tractar, 
Sr. Pre-

I per no haver-ht més assumptes de què 
quan són les onze i deu mtnuts del vespre, el 
sident atxeca la sesstó i amb ella la present 
és signada pels asst s tents, amb m1

1 
el Secre ari, que 

certtftco. 

L ' ALGALJ ~ 



ACTA N' 13 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 21 DE 
SETEMBRE DE 1989.-

A la vila de Llagostera, a lea deu del veapre del 
dia vint-i-u de setembre de m1l nou-centa vuitanta-nou, a 
la Sala de Seasiona de la Casa de la Uila ea reuneix 
I 'Ajuntament en Ple per celebrar seaa1ó extraordinària 
sota la Presidència de I 'Alcalde, Sr. Narcís Cas11s 
Masgrau, amb l'assistència dels regidors Srs. Robert 
Portas Gruart, Llurs Nue!! Creus, Josep Aguat( Canals, 
Robert Badesa Ferrerós, Lluís Ciurana Paradeda, Josep 
Ayach Costa, Josep Albà Matamala i Alfons Elordi Martín. 
Han excusat l'assistència puntual els Srs. Salvador 
Devant Ribera, Joan Fabrellas Lloveraa i Josep Mir Mi
quel. Ha excusat la seva assistència el Sr. Francesc 
Boa de lla But iñach. Actua com a Secretar i e I Sr. Ramon 
Serra Vergés. 

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

ler.- LECTURA I APROUACJO DE L'ACTA DE LA SESSJO 
ANTERIOR.-

1.1.- La Presidència s'interessa per si és trobada 
conforme l'acta de la sess1ó anterior, a la qual cosa el 
regidor Sr. Lluís C1urana Paradeda manifeata que el punt 
8.2 no ha estat transcrit tal com va ser expoaat, ja que 
la necessitat de tallar branques del suro del Puig obeeix 
al perill que comporta pel seu mal eatat i no per evitar 
que es mori, pel que desitJa que a'aclareixi amb exac
titud en els termes següents: suprimir les paraules "que 
es mori" reempla;ar-les per "pel perill que a1xó 
comporta". 

Sotmesa a la consideració de la Corporació l'esmena 
proposada, per unan1m1tat dels senyors assistents s'a
corda modificar la d1ta expressió en els termes exposats 
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pel Sr. Lluís C1urana. 

2on.- ASSIGNACIO D'UNS TERRENYS DINS DEL 
PUIG DEL GENERAL PER A LA CONSTRUCCIO D'UNES 
ESCOLARS.-

P.E.R. I. 
UNITATS 

2.1.- Atesa la futura ampliac1ó del Col.legi Públic 
Lacustàr1a i la s1gnatura del conven1 corresponent amb el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per a la seva financiació, el Ple de l'AJuntament acorda 
per unanim1tat: 

Primer.- Posar a disposició del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el següent 
solar la descripció reg1stral de la qual és la següent: 

"Porc1ón de terrena sito en el vecindar1o de 
Cantallops, del térm1no municipal de Llagostera", de 
superftcie cuatro m1l quinientos tre1nta metros cuadrados 
y en su total1dad se dest1na al sistema docente.- Y que 
llnda: al Norte, con la Escuela Públ1ca de Llagostera, al 
Sur, con vial de la Urbanización denominada calle de Lleó 
I, al Este, también con el m1smo v1al, calle Lleó I, y al 
Oeste, en parte con los depósitos de eguas del Ayunta
miento y en parte, con la calle de las aguas." 

Inscr1te en el tom 2.?76, ll1bre 118, foli 176, 
finca ?.?67. 

Segon.- Comprometre's a eliminar qualsevol obstacle 
que pugui dificultar el normal desenvolupament de les 
obres. 

Tercer.- Comprometre's a dotar la finca de tots els 
serve1s necessar1s perquè adquireixi 13 condic1ó de 
solar. 

Quart.- Aprovar les certificac1ons de classificació 
urban1st1ca 1 de condic1ons h1giènico-san1tàries. 

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per s1gnar la 
documentac1ó pertinent. 

3er.- SOL.LICITUD SUBVENCIO PER A LA NETEJA DE 
RIERES.-

3.1.- Atès que el munic1pi de Llagostera ha rea
lltzat actuac1ons de neteJa, drenatge del ll1t repa
ració de marges de la riera GOTARRA, s'acorda per una
nimltat sol.licitar una subvenc16 al Departament de 
Polít1ca Terr1torial 1 Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, d'acord amb l'Ordre de 28 de juliol de 
1989, de convocatór1a per a la concess1ó de subvencions 
per promoure actuac1ons de les ent1tats locals encami-
nades a la neteja de lleres fluvials reparactons de 
marges, amb expressió de les dades c1rcumstànctes 
següents: 

a) L' tmport de la subvenctó que es sol. I icita és de 
quatre m1l1ons (4.000.000,-) de pessetes. 

b) La població de dret del munic1p1 de Llagostera 
segons el darrer cens efectuat és de ?.240 habttants. 

e) L'import total dels just iftcants de despeses és 
e 1 següent: 

-Fra. de CONSTR. FUSTE S.A., de 31/8/89 ... 6.237.000 PTA 
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En aquests moments s'incorporen a la sess1ó els 
regidors Srs. Josep M1r M1quel, Joan Febrellas Lloveras i 
Salvador Devent R1bera. 

4rt.- ADJUDICACIO OBRES la. FASE DEL PAVELLO PO
LISPORTIU.-

OBRES DE FONAMENTACIO.-

4.1.1.- Vistes les pliques presentades per a la 
contractaciÓ de l'obre de fonamentaciÓ del Pavelló Po
lisportiu, es procedeix a l'obertura de les pliques 
presentades, amb el resultat següent: 

Núm. 1: Construccions Cases, pel preu de 3.?80.942,- PTA 
Núm. 2: Estructures Zor S.L., pel preu de 3.629.?04,- PTA 

Acabada la lectura de les proposicions presentades 
s'acorde: 

Primer.- Adjudicar les obres a l'Empresa Estruc
tures Zor S.L., pel preu de tres milions sis-centes 
vint-i-nou mil set-centes quatre (3.629.?04,-) pessetes, 
i requerir-la perquè dintre dels deu dies següents el dia 
en què rebi la notificació d'aquest acord, concorri a 
I 'AJuntament a formalitzar el contracte administratiu. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde, perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb 
l'adjudicatari, en document administratiu. 

ESTRUCTURA METAL.LICA I GELOSIA.-

I e 4.1.2.- Vistes les pliques presentades per a 
contractació de l'obre de construcció de l'estructure 
metàl.lice del Pavelló Polisportiu, es procedeix a 
l'obertura de les pliques presentades, amb el resultat 
següent: 

Núm. 1> Tallers Serri S.A.: 

-Estructura metàl.lica, pel preu de ?.?10.341,- PTA 
- Estruct. met. gelosia, pel preu de 4.189.1?1,- PTA 

Núm. 2) Josep Qu1ntena Frigola: 

-Estructura metàl.lica, pel preu de 8.163.6?1,- PTA 
- Estruct. met. gelosia, pel preu de 4.437.4?4,- PTA 

Acabada la lectura de les proposicions presentades, 
s'acorda: 

Primer.- Adjudicar les obres a l'empresa Tallers 
Serri S.A., pel preu global d'onze milions vuit-centes 
noranta-nou m1l c1nc-centes dotze (11.899.712,-) pes
setes, i requerir-la perquè dintre dels deu dies següents 
al d1a en què rebi la notificació d'aquest acord, con
corri a 1 'Ajuntament a formalitzar el contracte admi-
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nistratiu. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde perquè en nom i 
representació de I 'A¡untament formalitzí el contracte amb 

'ad¡udícatarí, en document adm1n1strat1u. 

MOVIMENT DE TERRES.-

4.1.3.- V1stes les pl1ques presentades per a la 
contractaciÓ de les obres per realitzar el mov1ment de 
terres per a la construcció del Pavelló Polisportiu, es 
procedeix a l'obertura de les pliques presentades, amb el 
resultat següent: 

N~m. 1) Agust( Quintana, pel preu de 1.584.780,- PTA 
Núm. 2) Transports i Excavacions J. Batlle S.A., pel preu 
de 1.908.194,- PTA 
Núm. 3) Jaume Vilà Rubirola, pel preu de 1.908.194,- PTA 

V1sta la baixa excessiva formulada pel 
Qu1ntana per executar degudament aquestes 
corda: 

Sr. Agust ( 
obres, s'<!l-

Primer.- Desestimar l'oferta 
Agust( Qu1ntana ¡a que l'excessiva 
cons1dera que pot ser caus<!! de no 
realització de les obres. 

presentadi!l pel Sr. 
ba1xa presentada es 

garant1r la correcta 

Segon.- Adjudicar les obres a l'empresa Transports 
1 Excavac1ons J. Batlle S.A., pel preu d'un m1i1Ó nou
centes vuit m1! cent noranta-quatre (1.908.194,-) de 
pessetes, 1 requer1r-!a perquè d1ntre dels deu dies 
següents al d1a en què rebi la not1f1Ci!IClÓ d'aquest 
acord, concorri a l'A¡unt<!lment <!I formalitzar el contracte 
administratiu. 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, 
representació de l'A¡untament, formalitzi el 
amb l'adjudicatari, en document admin1strat1u. 

en nom 
contracte 

5è.- APROVACIO BASES I PLEC DE CONDICIONS QUE HAN 
DE REGIR LA CONCESSIO D'UN POU D'AIGUA.-

En aquest punt de l'ordre de I d li!!, e I Sr. Aiea !de 
abandona 1<!1 sessió donant compliment a l'establert en els 
articles 76 de la Llei de Bases de Règ1m Local, art. 152 
de la Llei Mun1cipal de Catalunya i 96 del Reglament 
d'Organització, Funcionament Règ1m Juri'd1c de les 
Entlti!lts Locals, en considerar que, per ten1r interès 
d1recte en l'assumpte, té el deure d'abstenir-se de 
partic1par en la deliberació i votac1ó. 

Seguidament el Sr. Robert Portes 
T1nent d'Alcalde, assumeix la Presidència 
tableix l'art. 47.2 del R.O.F. 

Grui!lrt, ler. 
ta I com es-

5.1.- El Pla Parc1al sector I de la Zona Industrial 
de Llagostera inclou d1ntre els terrenys qualificats com 
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nistratiu. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde perquè en nom i 
representació de I 'A¡untament formalitz¡ el contracte amb 
I 'ad¡udicatari, en document admini~tratiu. 

MOVIMENT DE TERRES.-

4.1.3.- Vi~te~ les pl1que~ presentades per a la 
contractació de le~ obres per realitzar el mov1ment de 
terres per a la construcció del Pavelló Poli~portiu, es 
procede1x a I 'obertura de les plique~ presentades, amb el 
resultat ~egüent: 

Núm. 1) Agustí Quintana, pel preu de 1.?84.780,- PTA 
Núm. 2) Tran~ports i Excavacions J. Batlle S.A., pel preu 
de 1.908.194,- PTA 
Núm. 3) Jaume Vilà Rubirola, pel preu de 1.908.194,- PTA 

V1sta la baixa excess¡va formulada pel 
Qu¡ntana per executar degudament aque~tes 
corda: 

Sr. Agustí 
obres, ~·a-

Primer.- Dese~t1mar l'oferta 
Agustí Quintana ¡a que 1 'excessiva 
cons1dera que pot ~er causa de no 
realització de les obres. 

pre~entada pel Sr. 
ba1xa presentada e~ 

garantir la correcta 

Segon.- Adjudicar les obre~ a l'empresa Transports 
1 Excavac1ons J. Batlle S.A., pel preu d'un milió nou
centes vuit m1l cent noranta-quatre (1.908.194,-) de 
pessetes, 1 requerir-la perquè d1ntre dels deu dies 
següents al dia en què rebi la not1ficació d'aque~t 
acord, concorri a l'AJuntament a formalitzar el contracte 
administratiu. 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, 
representació de l'A¡untament, formalitzi el 
amb I 'adjudicatari, en document admini~tratiu. 

en nom 
contracte 

?è.- APROVACIO BASES I PLEC DE CONDICIONS QUE HAN 
DE REGIR LA CONCESSIO D'UN POU D'AIGUA.-

En aque~t punt de l'ordre del d1a, el Sr. Alcalde 
abandona la ~e~sió donant compliment a l'e~tablert en el~ 
articles 76 de la Lle¡ de Base~ de Règ1m Local, art. 1?2 
de la Llei Mun1cipal de Catalunya i 96 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de le~ 
Ent1tat~ Local~, en considerar que, per tenir interè~ 
directe en l'as~umpte, té el deure d'absten1r-~e de 
participar en la deliberació i votac1ó. 

Seguidament el Sr. Robert Porta~ 
T1nent d'Alcalde, as~ume1x la Pre~1dènc¡a 
table¡x l'art. 47.2 del R.O.F. 

Gruart, ler. 
tal com es-

5.1.- El Pla Parcial sector I de la Zona Industrial 
de Llagostera inclou d1ntre el~ terrenys qualificat~ com 



(2.625.124,-) de pessetes. 
b) La poblac1ó de dret del mun1cip1 de Llagostera 

segons el darrer cens efectuat és de 5.240 habitants. 
e l L ' 1 mp ort tot a I de 1 s Just i f 1 e ant s de de sp e s a és 

el següent: 
- Fra. GESESA, de 24/8/89 ...... 935.268,- PTA 
- Fra. SAGUE, de 23/8/89 ...... 56.000,- PTA 
- Fra. SACOT, de l/7/89 ...... 1.633.856,- PTA 

per no haver-h1 mes assumptes de 
quan és un quart de dotze del vespre, el 
a1xeca Ja sess16 1 amb ella la present 
signada pels assistents, amb m1, el Secr 
certifico. 

L' ALCALD.~> 

...;Ls R~O:ZIDURS 

què 
Sr. 
acta, 

tractar, 
President 

que és 
que ho 
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ACTA N' 14 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 28 DE 
SETEMBRE DE 1989.-

A la vtla de Llagoatera, a les deu del vespre del 
dta vint-t-vutt de aetembre de mil nou-cents vuitanta
nou, a la Sala de Sesatons de la Casa de la Vila es 
reunetx I 'A¡untament en Ple per celebrar seastó ex
traordinària sota la Preatd~ncta de l'Alcalde, Sr. Narc(s 
Casas Masgrau, amb I 'esatstència deia regtdora Srs. 
Robert Portes Gruart, Llufs Nue!! Creus, Josep Agust1 
Canals, Josep Albà Matamala, Joaep Ayach Costa, Salvador 
Devent Rtbera, Llufa Ciurana Paradeda, Franceac Boadella 
Butiñach, Joan Fabrellaa Lloveras, Josep Mtr Mtquel, i 
Robert Sedosa Ferrer6s. Ha excusat la seva asstst~ncta 
puntual el Sr. Alfona Elordi Mart(n. Actua com a Se
cretari el Sr. Ramon Serra Vergés. 

El Sr. Pres1dent declara oberta la sesa16 i s'entra 
en I 'estudi deia temes 1nclosos en l'ordre del dta. 

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

1.1.- Es llegeix l'acta de la sesaió anterior que, 
trobada conforme, ès aprovada per unanimitat. 

2on.- APROVACIO BASES PER A LA CONTRACTACIO LABORAL 
D'UN PORTER PER AL COL.LEGI PUBLIC.-

2.1.- Examinades per la Comissió de Cultura lea 
Beses per a la contractació laboral d'un porter-mante
nidor de l'Escola Públtca "Lacustària", i considerada la 
necessitat de procedir a la matetxa, a1xf com el de
terminar les obligacions que comporta aqueat lloc de 
treball, i vist el Reglament de Treball elaborat a tal 
efecte, en seasió celebrada el dia 2? de aetembre de 
1989, per unantmitat s'acorda: 

Primer.- Aprovar el Reglament de Treball del 
Porter-Mantenidor de l'Escola Pública Lacustària, re
dactat a tal efecte. 

Segon.- Aprovar les Bases de Procediment Selectiu 
per a la contractació laboral d'un Porter-Mantenidor. 

3er.- CONTRACTACIO MONITOR PROGRAMA PSICOMOTROCITAT 
PRE-ESCOLAR.-

3.1.- Examinat per la Comisai6 de Cultura el 
Programa de Psicomotricitat a Preeacolar, per el curs 
89/90, elaborat i trobat el mateix conforme e les ne
cessitats de la població de preescolar de la nostra vila, 
el Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 

Primer.- Preatar aprovació al 
mot ric 1 tat a Preeaco lar, curs 89/90". 

programe "Ps1co-

Segon.- Procedir a la contractació d'un monitor per 
tal de desenvolupar el programa, amb una esstgneci6 de 
1.000,- PTA/hore, amb caràcter d'urgèncta. 
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Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a 
tractació, per urgèncta, d'un monttor. 

la con-

4rt.- APROVACIO ORDENANCES, IMPOSTOS, TAXES I PREUS 
PUBLICS.-

4.1.- Donada compte de l'expedtent in~truit per a 
1 'establtment, fixactó 1 ordenació de tributs, vista~ els 
informes emesa~ per Secretarta-lntervenci6 1 el dtctamen 
de la Comtssió d'Htsenda, amb el vot favorable del~ dotze 
membres de la Corporactó a~sistent~ a la ~e~sió 1 per 
tant, amb el quórum de la majorta absoluta, e~tablert per 
l'article 47.3.h de la Llet 7/198?, de 2 d'abril, Re
guladora de les Base~ de Règtm Local, s'acorda: 

PRIMER.- Aprovar inictalment 
ordenació del~ impostos ~egüent~ 

tives ordenances reguladores: 

l'establiment, ftxactó 
les seve~ re~pec-

Al IMPOSTOS 

- O B L I G A T O R I S -

lipus gravamen 
Urban~ - Rú~tec~ 

- IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: 0,?6 0,66 

- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA: 

Potència 1 classe de vehicle 

Al~~: 
De menys de 8 cavalls fiscals ............. . 
De 8 a 12 cavall~ fi~cel~ ................. . 
De més de 12 fin~ e 16 cavalls ft~cel~ .... . 
De mé~ de 16 cavall~ ft~ca!s .............. . 

B) Autobu~o~: 
De menys de 21 places ..................... . 
De 21 a ?O places ........................ .. 
De més de ? O pI ace~ ................. , ..... . 

C) Camtoll§.: 
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil ..... . 
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega úttl ...... . 
~e.més de 2.999 fins e 9.999 kg. de càrrega 
ut 1 I ...................................... . 
De més de 9. 999 kg. de càrrega út 1! ....... . 

D) kaú.Q~: 
De menys de 16 cavall~ ftscal~ 
De 16 a 2? cavall~ ft~ce!~ .... ::::::::::::: 
De mé~ de 2? cavall~ ft~cel~ .............. . 

Quota PTA 

2.000 
?.400 

11.400 
14.200 

13.200 
18.800 
23.?00 

6.700 
13.200 

18.800 
23.?00 

2.800 
4.400 

13.200 



E) fu!mQ...Lg_§__~em 1- re!!!Q)~r ..r::.A§t rat 5 per 
~e...b._uUes de t rèl~~~: 

De meny5 de 1.000 kg. de càrrega útil. .... . 
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil ...... . 
De més de 2.999 kg. de càrrega útil ....... . 

F ) B..l.iJ:e s ve h i2.lu: 
Ciclomotors ............................... . 
Motoc1cletes de fin5 a 127 c.c .......... . 
Motocicletes de més de 127 fins a 270 c.c. 
Motoc1clete5 de mé5 de 270 fins a 700 c.c. 
Motoctcletes de mé5 de 700 fins a 1.000 cc 
Mot o e i e 1 et e s de més de 1. O O O e . e . . ...... . 

- V O L U N T A R I S -

- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS 

2.800 
4.400 

13.200 

700 
700 

1. 200 
2.400 
4.800 
9.600 

OBRES. 

El t1pus de gravamen serà el 2 per 100 sobre el 
cost real de la construccu1 1 la instal.lació o l'obra. 

- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

Percentatge per determinar l'import de 1' Increment: 

a) Pels Increments de valor generats en un període 
de temps comprès entre un i cinc anys, el 2'4 " b) Pels increments de valor generats en un període 
de temps fins a deu anys el 2'2 " e) Pels Increments de valor generats en un període 
de temps f im; a quinze anys el 2'3 " d) Pels increments de valor generats en un període 
de temps f1ns a VInt anys el 2'4 " 

La quota de 1' 1mpost serà e 1 resu 1 tat d'ap l1car a 
la base imposable el t1pus del 20" . 

SEGON.- Aprovar in1c1alment l'establiment, fixació 
ordenació de les taxes següents, les respectives 

ordenances reguladores: 

B) TAXES 

- EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: 

*Per cada Informe que s'expedeixi 
terí5tica de terreny o consulta per a una 
instància de part: 2.000 PTA 

sobre carac
edlficacló a 

*Per cada certif1cac1ó que s'expedeixi de serveis 
urbanístics sol.lic1tada a Instància de part: 7.000 PTA 

- LLICENCIA AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER: 

*Concessió 1 expediCIÓ de llicències: 
Lltcències de les classes A i C ..... 7.270 PTA 

* Subst1tuc16 de veh1cles: 
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De llicències de la classe A i C .... 1.050 PTA 

- LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS: 

-Despatxos de profess1onals liberals ..... . 18.200 PTA 
- Tavernes, bars, snacks 1 cafeter1es ..... . 18.200 PTA 
- Restaurants, per m2. de menjador ....... . 600 PTA 
-Hotels f1ns a 10 habitacions ............ . 135.000 PTA 

* Per cada grup que excede1xi de 10 h~ 
b 1 tac 1ons ......................... . 7.000 PTA 

- Pens1ons, fondes i cases d'hostes ....... . 20.000 PTA 
- Sales de festes, clubs, c1nemes 1 siml-

lars ................................... . 60.650 PTA 
* quan la li i cinc 1a es re fere 1x i a lo-

cal a l'aire lli u re i per temporada. 
- Comer~os d1versos, per m2. de local 

18.200 PTA 
600 PTA 

- Perruqueries (senyors i senyores) per m2. 600 PTA 
-Magatzems, tallers, indústries i granges, 

per m2. de I oca I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 O O PTA 
- Instal.lac1ó dipòsit de G.L.P. ..... ... .. 7.300 PTA 
- B1ngos, Sales de joc, per m2. de local... 1.000 PTA 
- Ent1tats bancàries ....................... 242.550 PTA 
-Estació de serve1 ........................ 70.000 PTA 
- Les act1vitats no contemplades en les anter1ors ta-
rifes, se'ls aplicarà el 200 ~de la quota de ll1cènc1a 
f1scal, o de la de l'Impost sobre act1v1tats econòm1ques. 

-Els canv1s de titular1tat d'una activitat legalment 
establerta i els trasllats de local d1ns ell terme mu
nicipal, pegaran la me1tat dels drets cons1gnats en la 
tarifa anterior, sempre ii quan no modifiqu1n cap de les 
cond1cions en què li fou atorgada la llicència original. 

- CEMENTIRI MUNICIPAL: 

Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic ..... . 
Si I 'Ajuntament compra nínxols de I 'emp! iac ió .. 
Si l'Ajuntament compra ní1nxols nous .......... . 

PTA 

7.500 
9.825 

19.425 

Concessió per 40 anys de nínxols de l'antic .... 12.150 
Concessió per 40 anys de nínxols de l'ampliació 14.450 
Concess1ó per 40 anys de nínxols nous .......... 26.500 

Quota anual de conservac16, per cada nínxol. .. . 
Quota anual de conservació, per panteó ........ . 

Exped1c1ó de títol ........................... . 
Traspàs de títol per herència .............•.... 
Canvi de nom de pen teó ........................ . 

Per cada enterrament .......................... . 
Mat er 1 a I ...................................... . 
Entrada a panteó .............................. . 
Custòdia cadàvers ............................. . 

Trasllat de restes d'un nínxol a un altre ..... . 
Trasllat de restes a altres pobles ............ . 

500 
2.425 

625 
1.225 
1.825 

500 
800 

2.425 
1.825 

1.225 
2.425 



CoI. locac i6 làpida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

- RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 

Concepte~ que e~ graven 

------------------------------------------
Per fam•' I i a o vi venda ......•.........•.... 
Supe rme reat~ ......................•..•..•• 
Comerço~ de come~tible~ diver~o~ ..•.•..... 
ldem. anterior, amb vivenda ....••..•..•.• 
Altre~ comerço~, magatzem~ i locale de ne-
goci ...............................•...•• 
ldem anterior, amb vivenda .•..•..•....••• 
Banc~ i Ca i xe e .....................••.••. 
Tallers i fàbrique~ de 1 a 5 empleats ••.•• 
ldem anterior, amb vivenda ......•...••... 
Tallers i fàbriques de 6 a 25 empleats ••.. 
ldem anterior, amb vivenda .........••.••.• 
Taller~ i fàbrique~ de m6e de 25 empleats. 
ldem anterior, amb vivenda .....•...•..••. 
Bare, Pubs i ~imilar~ ................... . 
ldem anterior, amb vivenda .........•••••. 
Cinemes, balle i ~emblant~ .....••.••••.•. 
Restaurant~ i fondes .................... . 

Quota anual 

3.700 
50.400 
16.800 
20.500 

5.600 
9.300 

16.800 
12.600 
16.300 
25.200 
28.900 
42.000 
45.700 
16.800 
20.?00 
1?.200 
29.400 

- PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA: 

Per retire
da i trens
port de ca
da vehicle 

- Motocicletes, ciclomotor~, 
tricicles i altres vehicles 
de ceracter(~tiquee anàlo-

PTA 

gues • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
- Turi~me~, camionetes, fu~ 
gonetee i altres vehicle~ 
similars fine a 1.000 kg. 
de P.M.A .................... 2. 000 
- Camions, tractors, remolcs 
camionetes, furgonetes i al
tre~ vehicle~ ~imiler~ amb 
tonelatge entre 1.001 i 5.000 
kg. de P.M.A. . ............. 3.?00 
- Tota mena de vehicle~ 
amb P.M.A. ~uperior a ?.000 kg, 
per cada 1.000 kg. o fracció 
que pa~~ i.................... 250 

Per dipòsit 
i custòdia 
del vehicle 

Torifo diària 
PTA 

200 

500 

7?0 

1.000 

Si calgué~ tra~lledar el~ vehicles a altres re
cinte~, per re~ulter in~uficient~ els local~ en què han 
e~tat dipo~itate, podrà efectuer-~e tranecorregude~ Iee 
~is hore~ de la ~eva recollida, complementant-ee la 
tarifa anterior amb una quota en tot~ el~ ca~o~ del 50 % 
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de la ta xa de recollida. 

Quan es vag1 a realitzar el ~ervei, i iniciat~ el~ 

treballs necessaris pel trasllat del vehicle al~ dipòsit~ 
municipals, i no es pugu1 consumar aquest per la pre
sència del propietari, es percebrà el 60 ~de la tar1fa. 

- ESCORXADOR.-

Per utilitzaciÓ de les instal.lacions, pe~atge, 
quadra 1 conjunt de serve1s prop1~ de matan9a 
es tarifarà per qu1lo de carn de qual~evol 
classe de bestiar sacrificat .................. 5,25 PTA 

- AUTORJTZACIO CONNEXJO XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM.-

Per cada connexió a la xarxa d'aigua ....... . 
Per cada connexió a la xarxa de clavegueram. 

9.100 PTA 
9.100 PTA 

l'aprovaciÓ de les respectives ordenances reguladora~. 

TERCER.- Aprovar inicialment le~ ordenances ge
nerals d'aquest A¡untament següent~: 

C> ORDENANCES GENERALS 

- ORDENAN~A GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS. 
- ORDENAN9A GENERAL DE GESTIO, INSPECCIO I RECAPTACJO. 

QUART.- Aprovar 1n1c1alment la ReglamentaciÓ Ge
neral dels preus públics, i 1 'establiment del~ següents: 

D> PREUS PUBLICS 

- OCUPACJO DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIO, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ES
TINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANALOGUES: 

a) Per ocupaciÓ de terreny~ d'ús públ1c 
amb mercaderies, mater1als de cons-
trucció, runes i tanques ............ . 

b) Per ocupació de terrenys d'ús públic 
amb puntal~, cavallets, est(ntols i 
bastides ........................... . 15/PTA/ml/dia 

- OCUPACIO DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB TAULES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA: 

Per cada taula de 4 cadires: 
* Fe1ners .................. . 
*Dissabte~ i fest1us ...... . 

42 PTA/ d1a 
74 PTA/ d1a 

CADIRES 

- PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D'US PUBLIC I INDUSTRIES 
DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRAFJC: 
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Lloc~ fixe~ .............. 60 PTA/m.J./dia 
Llocs eventuals .......... 100 PTA/m.J./dia 

LJ..QQ;¡ A LA VI A Pt..!e!..J.ÇB 

-Autos-xoc, Scalextric, Trens i similar~: 

Fin~ a 50 m2 ........... . 
De 51 a 80m2 ........ . 
De mé~ de 80m2 ........ . 

400,- PTA/m2./dia 
350,- PTA/m2./dia 
60,- PTA/m2./dia 

-Cavallet~, Carru~~el~, Alta-Mar, Granota, Olla cachonda 
~imilar~: 

F in~ a 50 m2 ........... . 
De 51 a 80m2 ........ . 
De mé ~ de 8 O m2 . . ...... . 

465,- PTA/m2./dia 
400,- PTA/m2./dia 
60,- PTA/m2./dia 

Tòmbole~ similars: 

Fins a 
De 7 
De 16 
De més 

6 
a 
a 
de 

m2 
15 
JO 

30 

............. 1. 375,-
m2 .......... 1.100,-
m2 .......... 900,-

m2 .......... 800,-

-Taules coco, fruits secs, i similars: 
-Castells infantils .................. . 
- Bot e I I er s .......................... . 
- Xurreries : 

PTA/m2./dia 
PTA/m2./dia 
PTA/m2./dia 
PTA/m2./dia 

800 PTA/m2/dia 
950 PTA/m2/dia 
600 PTA/m2/dia 

Fins a 15m2 .................... 1.100 PTA/m2/dia 
De 16 a 25m2 ................... 1.000 PTA/m2/dia 

-Parades de tir i similars: 
Fins a 15 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 PTA/m2/dia 
Més de 15m2 .................... 700 PTA/m2/dia 

amb una quota m(nima de 9.500 PTA 

-Pesques infantils, paradetes, bijuteria i similars: 
800 PTA/m2./dia, amb una quota m(nima de 3.750,- PTA 

- Bars: 
*Amb terrassa, a .............. 1.350 PTA/m2 
* Sen~e terrassa, a ............. 1.100 PTA/m2 

Parada: m(nim espai ................ 2.000 PTA/m2 

- ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PUBLICA PER APARCAMENT, CARREGA I DES
CARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.-

Per cada entrada amb placa de gual: 
- m.l. o fracció ............. 500 PTA 

- ASSISTENCIA D'ESTADES EN l'HOSPITAL.-

-Estada i manutenció .......... 80.000,- PTA/me~ 
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- Cas de que els recursos econòmtcs del restdent 
1 nfertors a la quota assenyalada, la mateixa es 
al 7? % dels seus tngressos mensuals. 

siguin 
reduirà 

- CASETES DE BANY, DUTXES, PISCINES 
ANALOGUES.-

JNSTAL.LACIONS 

Piscina muntctpal: 
-Fins a 2 anvs d'edat ........... . 
-De 2 e 14 e~ys d'edat: 

• dtes laborables .......... . 
*dies festtus ............. . 

- Ma¡ors de 14 anys: 
• dtes laborables .......... . 
• d tes fest tus ............ . 

- Abonaments temporada: 
• Ftns a 14 anys .......... . 
*MaJors de 14 anys ....... . 

entrada gratuïta 

80 PTA 
110 PTA 

200 PTA 
22? PTA 

2.7?0 PTA 
?.?00 PTA 

- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.-

- Míntm consum facturable: 18 m3./trtmestre 

- Ta r i f e s s u Q.["Q!...!l.J..§.~mf;Ll_t_ 
Fins el mínim ................ 24,?0 PTA/m3. 
Del míntm el doble del míntm. 42,-- PTA/m3. 
Excés del doble del mfntm .... 63,?0 PTA/m3. 

- Çq1l.§.._e~a_ç_t_Q_¡j.JL~QJTl~Q..!:A 

Diàmetre comptadors ftns 13 mm .... 73 PTA/trimestre 
Otàmetre comptadors de 1? mm .... 110 PTA/trimestre 
Diàmetre comptadors de 20 mm .... 182 PTA/trimestre 
Diàmetre comptadors de 2? mm .... 2?? PTA/trtmestre 
Dtàmetre comptadors de 30 mm .... 361 PTA/trimestre 
Dtàmetre comptadors de 40 mm .... 721 PTA/trtmestre 
Dtàmetre comptadors de ?O mm .... 1.082 PTA/trtmestre 
Diàmetre comptadors de 6? mm .... 1.?87 PTA/trtmestre 
Dtàmetre comptadors de 80 mm .... 1.678 PTA/trtmestre 

- LLAR O' INFANTS.-

-Drets de matrícula ................. 1.1?0 PTA 
Els drets de matricula es pagaran per 
curs escolar i serà fraccionable per 
trimestres. 

- Asseguranc;a ........................ 
- Quota mensual amb horert bese (de 

9 e 12 h. i de 1? e 18 hores) ...... . 

- Hores extres: 

*Per 1 hora extra ............ . 
*Per 1 h. extra dtària fixa .. : 
* Per 2 h. extres dtàrtes fixes. 

460 PTA 

4.2?? PTA/mes 

17? PTA 
1.72? PTA/mes 
2.990 PTA/mes 



• Quota migdia pele fixoe de men-
jador . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . • • • 1.729 PTA 

CINQUE.- Expoaer al p~blic ela •cordt ~rece••nt• al 
teuler d'edicte• de l'Ajuntament dur.ant un termini ~e JO 
dies comptats dea del aegQent al de 1• pu~Íicac'6 d~l 
correaponent anunci en el Butllat( Oficiel de le Pro
v(ncie. Durant aquest termini, ela inter~• .. t • ~~~ 
examinar l'expedient i presentar-~i l•• ~•Q l•~\qQ•• 
al.legeciona i suggeriments que creguin oport~t' 
Transcorregut el perfode indicat aenee hever-ae'n -~~~t 
cap, restaren definitivament eprovet ' '~'- ecorO, ~~ 
teta. 

SISE.- En cea de no haver-se prodú it recle .. OlOna, 
publicar en el Butllat( Oficial de la Provr~ · 
acorda elevat• e definitius i el t f !~tey~~.-~~·.n 
ordenenoea eprovadea, lea queia ent ~ ~ y 

1 de tener de 1990, i regiren Mentr • o ·~~~~ .• 
seva .. dificaci6 o derogeci6. 

i•.- APRCIUACIO OEF INIT I UA OE·~~~;~ 
I MI LLORA DE LA )(f!IIR)(A D' ENLLUI'IENA 
VORERES OE LES CARRETERES C-290 i 

9.1.- Aprovet inicialMent el ~~ 
millora de le xar~e d'enllumenat i 
rerea de lea carreteres C-290 i C-2 
durent un termini de trente diea, ·~~•••~MM••~ 
preaentet reclemeciona, evacuats ele t·~~~~~ 
jur(dica, s'acorde per unenimitat: 

Primer.- Aprovar definitive 
d'empliaci6 i millore de le xarxe ·~:.,~~~~~~· 
.antacJ6 d• voreres de lea carreter, - - =- w 

Segon.- Trametre un exemplar ~~~~~~~~~~~~50 
definltivement, i una c6pia de l'ex i 
tota doa completa, • la Comiaai6 d' -.-~·~~ 

Transcorregut un mea dea que 
documenteci6 aenae que aquesta noti t i ut 
cep acorda de auapenai6, s'anuncia Y 
nitiva mitjen9ant edicte el Butll•rt 
Prov(ncie. 

66.- APROVACIO DEFINITIVA DEL 
DE L'EDlFICI DESTINAT A MUSEU.-

76.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORAtS.-

7.1.- D'acord amb el que preveu 
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Llei Orgànica de Règim Electoral (Llei 5/1985, de 19 de 
¡uny) sobre la formaciÓ de Meses Electorals, es procedeix 
a efectuar el sorteig públic dels Membres de les Meses 
Electorals per a les Eleccions al Congrés dels Diputats I 

al Senat, que tindran lloc el proper dia 29 d'octubre, el 
resultat del qual és el següent: 

SECCIO PRIMERA.- Mesa A 

Titulars : 

PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

Suplents : 
DE PRESIDENT: 
DE PRESIDENT: 
DE 1 r . VOCAL: 
DE 1 r . VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 

Joaquim BERNIS FONT ........ . 
lnés BORDERA FERRANDO ...... . 
Joaquina BOU COMAS ......... . 

Natàlia BOADA GENER ....... . 
Francesc CARRERAS AUBO .... . 
Narcís BRUGULAT PAGES ..... . 
Rosa Ma. CABALLERO MEJIAS .. . 
Joan CABARROCAS SABARI ..... . 
Luis CAMACHO MORENO ........ . 

SECCIO PRIMERA.- Mesa B 

Titulars : 
PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

Sup~: 
DE PRESIDENT: 
DE PRESIDENT: 
DE 1r. VOCAL: 
DE lr. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 

Ma. Angels ROSELLO BAGUDANCH 
Ma. Pilar LOPEZ MORA ....... . 
Narcisa LLINAS GAVILAN ..... . 

Amadeo ROVIRA FERRER ....... . 
Ester SABORIT VIÑAS ........ . 
Carmen LLUIS BAÑAS ......... . 
José MALAGON SERRANO ....... . 
Antonio MASCORT VERT ....... . 
Ramon MATAS COLL ........... . 

_DJ:L...L.. 

4016?307 
77911586 
77887268 

40324100 
40289826 
77897482 
52130098 
779012?3 
06925958 

40512104 
40327452 
40316785 

77894791 
40314877 
7788?306 
40216615 
40167567 
40168324 

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. 
Alfons Elordi Martín. 

SECCIO SEGONA.- Mesa A 

Tj tu lars : 
PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

~.l§.r!u : 
DE PRESIDENT: 
DE PRESIDENT: 
DE 1r. VOCAL: 
DE ln. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 

Josep Ma. AULADELL CORBERA .. 
Núria ALBERT! CATEURA ...... . 
Montserrat ALSINA MIR ...... . 

Luís BELLUEHI ARMENGOL ..... . 
Carles BELLVEH! MASCORT .... . 
Luís AMAT SARNES ........... . 
Marta BADIA VENDRELL ....... . 
Martín BALMAÑA SOLA ........ . 
Montserrat BARRERA CASADEUALL 

SECC!O SEGONA.- Mesa B 

77894130 
77910492 
40268051 

40291858 
40277828 
77911567 
40318378 
40171179 
77889521 



000034 

I.i..tY.l~tl : 
PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

~l..MU. : 
DE PRESIDENT: 
DE PRESIDENT: 
DE 1r. VOCAL: 
DE 1r. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 

M~. Mercè LOREN LERIN ....... . 
Teresa LLAGOSTERA CANTAL .... . 
Ma. Is~bel LLOBET GUEVARA ... . 

Ma. Ros~ MASSA VICENS ....... . 
José MASVIDAL FERNANDEZ ..... . 
P1l~r LLOVERAS MART! ........ . 
Juan MALAGON MUÑOZ .......... . 
Manuel MALAGON SERRANO .... .. . 
Ju~na MART! ESTEVE .......... . 

SECCIO TERCERA.- Mesa única 

Titulars : 
PRESIDENT 
1r. VOCAL 
2n. VOCAL 

Suplents : 
DE PRESIDENT: 
DE PRESIDENT: 
DE 1 r . VOCAL: 
DE 1r. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 
DE 2n. VOCAL: 

Rosa COMAS P!BERNAT ......... . 
Dolares BATLLE RIBAS ........ . 
An~ BOADA BOADAS ............ . 

Francisco FERNANDEZ RAMOS .... 
Jordi FONTANALS BONAVENTURA .. 
Medin BOADELLA VIDAL ........ . 
P1lar BUFI VICENS ........... . 
Joan CAÑ!GUERAL SARNES ...... . 
Jordi CARBO ROCA ............ . 

4028770'5 
77897422 
40307733 

40266470 
43392'5'5'5 
40168299 
77894104 
4024'5123 
77911'5'58 

77910406 
40239024 
40292739 

37680330 
37962'516 
402'504'59 
40239108 
40311333 
40411442 

I per no haver-hi més assumptes de què tractar, 
quan és un quart de dotze del vespre, el Sr. President 
aixeca la sessió i amb ell~ la present que és 
sign~da pels assistents, amb mi, el ho 
certifico. 

L• ALCAr:. s 

LLS R :GI DORS 

I 
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ACTA N' 17 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 28 DE SETEMBRE DE 1989.-

A I~ v1l~ de Ll~goater~, ~un quart de dotze del 
vespre del dia v1nt-1-vu1t de setembre de m1l nou-centa 
VUitant~-nou, a I~ Sal~ de se~aiona de Ja c~s~ de I~ Vila 
e~ reuneix l'Ajuntament en Ple per celebrar aess1Ó 
extraordinàri~ urgent aot~ I~ Presidènc1~ de l'Alc~lde, 
Sr. Narcr~ Caa~~ M~sgr~u, ~mb l'aas1~tènc1~ dels reg1dora 
Sr~. Robert Port~~ Gru~rt, Llurs Nue!! Creus, Jo~ep 

Agust{ Can~J~, Fr~ncesc Bo~dell~ Buti~~ch, Llur~ C1ur~na 
Paradeda, Jo~ep Ayach Co~t~, Josep Alb~ Mat~mal~, S~J
vador Devent R1bera, Josep M1r Miquel, Joan Febrellea 
Lloverea, Robert B~do~~ Ferreró~ 1 AlFon~ Elordi Mert(n. 
Actue com~ Secretari el Sr. Ramon Serr~ Vergè~. 

El Sr. Pre~ident propo~e tractar per urgència ela 
següent~ teme~: 

- Encarreg~r projecte pavimentació, enllumen~t 
~~nejement de la pobl~c16. 

- Aprov~r el projecte d'urbanització de 1~ ple9a 
Catalunya. 

- Aprovar la retribució del~ regtdora. 
- R~t1F1cer ~cord per sol.llc1ter subvenciÓ per a 

la reForm~ de l'ed1F1C1 de~tin~t ~ Mu~eu. 

El Sr. Josep Albà Metem~!~ també propo~e tractar 
per urgènci~ l'encàrrec del projecte de reForm~ de l~ 
part vella de l~ Re~1dènc1~-Hospit~l "Joaep B~ulid~". 

Sotme~e~ ~ vot~ció lea propo~te~ de 
d'urgènci~, ~ón ~ccept~de~ per unanimitat, 
~eguidament e tr~cter el~ e~~umpte~ inclo~o~ 
del d1e per urgènc1~: 

decl~r~ció 

p~aa~nt-~e 

en l'ordre 

1er.- ENCARREGAR EL PROJECTE DE 
ENLLUMENAT I SANEJAMENT.-

PAVINENTACIO, 

1.1.- S'acord~ per unan1m1tat Facultar el Sr. 
Alc~lde per encarregar la redacció del pro¡ecte de pa
vimentació, enllumenat 1 a~nejament el Consell Comare~! 
del G1ronèa, per tal de port~r a terme el Pla d'Obres 
Serve1s. 

2on.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO 
DE LA PLA9A CATALUNYA.-

2.1.- Examin~t 
n1tzac16 de la pla9a 
Sr. Fr~ncesc Ragolt~ 
per unan im1 tat: 

l'expedient del pro¡ecte d'urb~
Cataluny~, redact~t per l'arquitecte 
B~gué, trob~t conForme, s'acord~ 

Primer.- Aprovar 1n1c1alment 
nltZaCIÓ de ~~ pla9a c~telunya. 

e I pro¡ecte d'urba-

Segon.- Sotmetre'! a 1nFormec16 públ1ca dur~nt el 
term1n1 de qu1nze d1ea mit ¡~n9ent ~nunci que a' inserirà 
en el Butllat( OFicial de I~ Prov(nc 1a al tauler 
d'anuncis de la C~s~ de la Vila, i de1xar l'exped1ent e 
la disposició de qu~lsevol qu1 el vulgu1 examinar per tal 



de deduir-ne al.legac1ons. 
Tercer.- Comunicer-ho als veins afectets. 

Jer.- APROVACIO RETRIBUCIO DELS REGIDORS.-

J . 1. - Atès 1 ' art . 77 . 1 de 1 a L 1 e i 7/8 7 de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règ1m Local que 
regula el dret e percebre retribucions per l'exerc1ci de 
càrrec~ municipals, 

Atès el d1ctemen eleboret per 
mative d'Hisende, 

!e Comi~s1ó In for-

El Ple acorda per unenimitat establir, a pert1r del 
Jer. trimestre/89, les següents retribucions: 

I.- Alcalde ............. 77.000 PTA/me~ 
T1nent d'Alcalde .... 37.000 PTA/mes 
Regidors ............ 27.000 PTA/me~ 

Il.- Per a~s1stència a sessions de: 
- Comis~ó de Govern .... 2.700 PTA 
-Ple Municipal ........ 2.700 PTA 
- Comis~ió Informativa. 2.700 PTA 

III.- Viatges .............. . 
Mitja dieta ........... . 
D1eta completa ........ . 

20 PTA/km 
2.500 PTA/dia 
6.000 PTA/d1a 

4rt.- ENCARREGAR EL PROJECTE DE REFORMA DE LA PART 
VELLA DE LA RESIDENCIA-HOSPITAL "JOSEP BAULIDA".-

4.1.- S'acorda per unanimitat 
dacc16 del projecte de reforma de 
1 'edifici de la Residència-Hospltel 
l'arquitecte Sr. Robert Soler Aluart. 

encarregar la re
la part vella de 
"Jo~ep Baulida" a 

5è.- RATIFICAR ACORD SOL.LICITUD SUBVENCIO PER A LA 
REFORMA DE L'EDIFICI DESTINAT A MUSEU, SITUAT AL C/ ALT 
DE GIRONA.-

5.1.- S'acorda per unanimitat ratificar l'acord 
adoptet per l'Ajuntament en Ple, en ses~ió celebrada el 
dia 25 d'octubre de 1988, per tal de sol.licitar una 
~ubvenci6 per a la reforma de l'edifici dest1nat a Museu, 
~ituat al carrer Alt de G1rona n 4, d'acord amb la 
convocatòria que regule el Reial Decret 988/1982, de JO 
d'abnl (8.0.E. núm. 119, de 19 de me1g de 1982), que 
regula la concess16 de ~ubvenc1ons de l'E~tat per a 
f1nan~ar Inversions de ceràcter cultural a càrrec de le~ 
Corporacion~ Local~ amb mot1u del V Centenari de la 
Un1tat d'Espanya. 

I per no haver-h1 mé~ assumpte~ de qué 
quan són tre~ quart~ de dotze de la n1t, el Sr. 
aixeca la ~e~sió i amb ella la present acta, 
~ignada pels as~l~tent~, amb m1, el Secretari, 
certifico. 

¡j 3 54 I 7 

tractar, 
President 

que é~ 

que ho 



L' AL0.U.LB 

ACTA N. 16 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 2 DE 
NOVEMBRE DE 1989.-

A la vila de Llagostera, a les deu i cinc minuts 
del vespre del dia dos de novembre de m1l nou-cents 
vuitanta-nou, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila 
es reune1x 1 'Ajuntament en Ple per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de I 'Alcalde, Sr. 
Narc(s Casas Masgrau, amb 1 'ass1stència dels regidors 
Srs. Robert Portes Gruart, Llurs Nuell Creus, Francesc 
Boadella Buti~ach, Josep Agust( Canals, Josep Ayech 
Costa, Salvador Devent Ribera, Josep Albà Matamala, Joan 
Fabrellas Lloveras, Llurs Ciurene Peredede, Robert Badesa 
Ferrerós, Josep Mir Miquel i Alfons Elordi Mertfn. Actue 
com a Secretari el Sr. Ramon Serre Vergés. 

El Sr. President declare oberta la sessió i s'entra 
en 1 'estudi dels temes inclosos en 1 'ordre del die. 

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

1.1.- Es llegeix l'acte de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 



2on.- RATIFICAR ACORDS COMISSIO DE GOVERN.-

2.1.- Es dóna compte de l'acord adoptat per la 
Comissió Municipal de Govern en sess1ó celebrada el dia 9 
d'octubre de 1989, en què s'acorde aprovar el conveni e 
signar entre aquest Ajuntament i les Srtes. Me. Angela 
Margarida Mir Miquel, en relació e les alineacions i 
rasants confrontants e la seva propietat del e/ Costa 
Breva, afectada pel P.E.R. I. del Puig del General (text 
refós aprovat en date 29/4/86), donat que actualment no 
està redactat el corresponent Projecte d'Urbanització. 

S'acorde per unanimitat ratificar l'acord adoptat 
per la Comissió de Govern. 

2.2.- Es dóna compte de l'acord adoptat per la 
Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 
17 d'octubre de 1989, en què s'acorde sol.licitar de la 
Diputació de Girona, per mitjà del Servei d'Assistència 
Jur(dica als Municipis, perquè s'ecarreguin de la defensa 
jur(dica en el contenciós núm. 1.408/89 F, interposat per 
José Ma. Fontanals Bonaventura contra la liquidació 
girada per l'Ajuntament pel concepte de l'Impost Muni
cipal sobre l'Increment del Valor dels Terrenys (expt. n• 
131/1989). 

S'acorde per unanimitat ratificar 
per la Comissió de Govern. 

l'acord adoptat 

3er.- ADJUDICACIO OBRES ELECTRIFICACIO POLIGON I DE 
LA ZONA INDUSTRIAL.-

3.1.- Donada compte dels pressupostos presentats 
per les empreses: 

• VIEL, S.A. per un import total de disset milions 
set-centes setanta-dues mil nou-centes vuitanta-quatre 
(17.772.984,-) pessetes, desglossat en: 

- Conversió !(nia de 25 kv. 2 circuits d'ENHER de 
Llagostera per import d'onze milions sis-centes cin
quanta-dues mil sis-centes quaranta-quatre (11.652.644,-) 
pessetes, més el 12 ~d' l.V.A. sobre factura, 

Armaris distribució i caixes protecció (no 
incloses en pressupost d'ENHER> per import de sis-centes 
setanta-quatre mil quaranta (674.040,-) pessetes, més el 
12 ~ d'l.V.A. sobre facture, 

- Baixa tensió la. fase, Polfgon Industrial per 
import de dos milions sis-centes vuitanta-cinc mil 
cinc-centes (2.68?.?00,-) pessetes, més el 12 ~ d'I.V.A. 
sobre facture, i 

- Muntatge Centre de Transformació, per import de 
dos milions set-centes seixanta mil vuit-centes 
(2.760.800,-) pessetes, més el 12 ~ d'I.V.A. sobre 
factura. 

• VIDESMA S.A. per un import total de dinou mi
lions set-centes trenta mil cent trenta (19.730.130,-) 
pessetes. 

• J.J. VILA S.A. per un import total de dinou 
milions tres-centes vuitanta-nou mil vuit-centes cin
quanta-quatre (19.389.8?4,-) pessetes. 
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Prev1 e x amen dels mate1xos canv1 d' 1mpress1ons, 
per unan1m1tat s'acorda: 

Pr1mer.- Adjudicar els treballs d'electrificació 
del Pol(gon I de la Zona lndustr1al a l'empresa 
VIEL,S.A., d'acord amb els pressupostos presentats. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura 
del contracte corresponent. 

4rt.- ADJUDICACIO CONCESSIO POU ZONA INDUSTRIAL.-

4.1.- En aquest punt de l'ordre del dta, el Sr. 
Alcalde abandona la sess1ó assumtnt la Presidència el 
1er. Tinent d'Alcalde, Sr. Robert Portes Gruart, tal com 
estableix l'article 47.2 del R.O.F., en considerar que, 
per tenir 1nterès d1recte en l'assumpte, té el deure 
d'absten1r-se de participar en la deltberactó i votactó

1 
donant compJtment a 1 'establert en els articles 76 de la 
Llet de Bases de Règim Local 1 1?2 de la Llei Muntcipal i 
de Règim Local de Catalunya i 96 del Reglament d'Orga
nització, Funcionament i Règim Jur(dic de les entitats 
Locals. 

Examinada la sol.ltcitud formulada pel Sr. Narc(s 
Casas Masgrau, d'ad¡udicactó de la concessió de 1 'a
profttament del pou d'atgua existent a la Zona Indus
trial, 

Atès que l'esmentada sol.licitud és conforme 
l'establert en la base quarta del Plec de condtcions 
aprovat pel Ple d'aquest A¡untament de data 21 de se
tembre de 1989 1 

Per unanimitat dels dotze membres de la Corporació, 
s'acorda adjudicar al Sr. Narc(s Casas Masgrau 1 'ex
plotació del pou extstent a la Zona Industrial pel 
termini de ?O anys, amb subjecctó al Plec de cond1c1ons 
aprovat per aquest Ajuntament el 21 de setembre de 1989. 

S'incorpora de nou a la sess1o 1 es fa càrrec de la 
Presidència el Sr. Alcalde, Sr. Narcrs Casas Masgrau. 

?è.- CANVI SISTEMA EXECUCIO OBRES URBANITZACIO DE 
LA UNITAT D'ACTUACIO N" 3.-

?.1.- Vist l'Informe emès a l'efecte, 
Atès que l'art. 17.3 f1xà com a sistema d'actuació 

preferent el de cooperació sense per¡udic1 de I 'elecctó 
que l'administració actual pugui efectuar d'acord amb 
1 'article 112.2 de la Llei del Sòl, 

Atès que 1 'art. 1?? del Reglament de Gestió Ur
ban(stlca preveu que pot ser substttult el sistema 
d'actuació d'of1ci o a petic1ó dels Interessats, 

Considerant necessari proced1r a canviar el s1stema 
d'actuac1ó de cooperac16 pel de compensació a efectes 
d'ag1l1tzar el desenvolupament de la urbanització, 

Per unanimitat s'acorda: 
Pr1mer.- D'of1ci, aprovar 1nic1alment el canvi 

d'actuac1ó del sistema d'e x ecució de les obres d'urba
nització de la Unitat d'Actuació n" 3 de cooperaciÓ pel 
de compensació. 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública 



durant el term1ni de quinze d1es mitjançant anunc1s que 
s'1n:5er1ran en el Butlletr Oficial de la provrnc1a al 
periodic de més circulació de Catalunya, i citar per
sonalment els propietaris inclo:5os en la Un1tat d'Ac
tuació n• 3. 

6è.- APROVACJO INICIAL PROJECTE MUR CONTENCIO DE 
TERRES.-

6.1.- V1st el projecte de construcció d'un mur de 
contenciÓ de terres als terrenys del col.leg1 Públ1c 
Lacustàr•a, redactat per 1 'arqu1tecte Sr. Francesc Ra
gol ta Bagué, 1 trobat conforme a les necess1tats del 
munic1p1 1 per unanimitat dels tretze membres de la 
Corporació s'acorda: 

Primer.- Prestar aprovació inicial al proJecte de 
mur de contenció de terres al Col.legi Públic Lacustària. 

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termin1 de 
trenta dies a efectes de presentar les reclamacions 
al.legac1ons que s'estimin pertinents. 

7è.- APROVACIO DESGLOSSAMENT OBRA MUSEU EN 2 FA-
SES.-

7.1.- Obtingut un crèd1t de 10.000.000 de pesetes 
de l'INCASOL per a obres de reestructuració de l'ed1fici 
destinat a Museu d'arqueologia i 

Donada la necessitat d'adequar l'1mport de les 
obres a realitzar els mitjans econòmics amb què compta la 
Corporació, 

Per unanimitat s'acorda: 
Aprovar el desglossament en dues feses del projecte 

per a la reforma de l'ed1f1ci destinat a Museu, realitzat 
per l'arquitecte redactor del projecte, Sr. Robert Soler 
Aluart, per un import de: 
la. FASE: 

Enderroc, moviment de terres, 
zontal i vert1cal, formigons, acers 1 
arrebossats i enguixats, enrajolats 
del I al IX i el XVI): 

PRESSUPOST TOTAL la. FASE ..... 

2a. FASE: 

sanejament horlt
forjets, paleteria, 

aJudes (cap(tols 

11.674.848 pessetes 

Fontaneria, electricitat, serralleria, fusteria 
taller, pintura i mobiliari (caprtols del Xal XV i 
XVI I): 

de 
el 

PRESSUPOST TOTAL 2a. FASE 
a efectes d'adequar 
econòmics d1sponibles. 

1 ' 1 mpo r t de 
9.082.300 pessetes 

l'obra als mitJans 

8è.- RECONEIXEMENT CREDIT AMB CARREC AL PRESSUPOST 
1990 PER A OBRES MUSEU.-

8.1.- Una de les facultats que la vigent legislació 
atr1bueix a les Corporacions Locals, art. 7è. del R.O.F. 
és la del reconeixement de crèdits. 
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En l'~ctu~l1tat aque~t A¡untament té endeg~d~ 1~ 

tram1tac1ó de le~ obre~ de reforma d'un ed1f1c1 de~tin~t 
a Mu~eu, ub1cat al carrer Alt de G1rona n• 4 amb un 
pre~~upost total de 20.737.147,- pesseta~ 1 que e~ preveu 
real1tzar en fues fases: la pr1mera d'l1.6?4.848 pe~sete~ 

la segona de 9.082.300,- pessetes de pre~~upo~t total. 
Per f1nanç~r la la. fase e~ compta ~mb un crèd1t de 

10.000.000 de pes~etes, conced1t per l'Institut Cat~là 

del Sòl i degudament autor1tzat per la D1recció General 
de Pol{tica Financera. 

Davant la situació econòmica present, en què el 
v1gent pressupost preve1a la realització d'obres d'in
vers1ó, entre elles les del Museu, per un import de 
41?.?10.368 pe~setes a finançar m1t¡anç~nt subvenc1on~ 

(174.431.800 pessetes), quotes urban{stiques contri
bucions espec1als (69.078.?68 pes~ete~), 1 oper~cions de 
crèd1t (172.000.000 pessetes), és fàcil de deduir que no 
es pot fer front a l'obra de la 2a. fa~e d'adequac16 del 
Museu s i no s'erb i t re la resta de 1' import corresponent ~ 

la la. fase. 
Per tal de no endarrerir la realització de l'obra 

evitar eix{ possibles desfassaments de preus, s'acorda 
per unanimitat reconèixer un crèd1t d'l.6?4.848,- pe~

setes, amb càrrec al Pres~upost de 1990, per al finan
çament de l'obra de reforma de l'ed1fici de~tinat a Museu 
-la. fase-. 

9è.- APROUACIO PLEC DE CONDICIONS ECONOMICO-AD
MINISTRATIUES PER A OBRES MUSEU.-

9.1.- U1st el Plec de Condicions econòm1co-admi
nistrative~ redactat per a la contractac1ó de les obres 
de reforma de l'edifici destinat a Mu~eu -la. f~se-, 

Per unan1m1tat s'acorda: 
Primer.- Aprovar el Plec de Cond1c1ons per 

contractació de les obres de reform~ de l'ed1fici 
t1n~t a Mu~eu -la. fa~e-. 

la ~ 

des-

Segon.- Exposar-lo al públic durant el 
1? dies m1tjançant publicació en el Butllat{ 
la provrnc1a, a efectes de reclamacions. 

termini 
Oficial 

de 
de 

lOè.- LEGALITZACIO DELS ESTATUTS DEL PATRONAT 
D'ESPORTS, ACCEPTACIO DE LA GESTIO DEL PATRONAT ACTUAL I 
APROUACIO COMPTES EXERCICI 1988.-

10.1.- Donada 1~ promoció esportiu~ que es ve 
real1tzant, el desenvolupament aconsegu1t de l'esport en 
aquests últims anys, a1x{ com la meritosa act1v1tat del 
Patronat Municip~l d'Esports, promotor 1 art(fex de les 
f1tes ~ssolides, es fa necessari proced1r a la lega
l1tzac1ó dels Estatuts pel quals s'ha de reg1r el Pa
tronat Munic1pal d'Esports de Llagostera, a fi de do
tar-lo de personalitat ¡ur(dica pròp1a 1 poder assol1r 
desenvolup~r amb ef1càc1a les gestions que té encoma
nades, 

Examinats els Estatuts elaborats que han de regir 
el Patronat Mun1c1pal d'Esports de Llagostera, 

Per unan1m1tat s'acorda: 



Primer.- Aprovar Inicialment els Estatuts pels 
quals s'he de regir el Patronat Municipal d'Esports de 
Llagostera. 

Segon.- Sotmetre'ls e informaciÓ pública durant el 
per(ode de trenta dies per tal que s'hi pugu1n formular 
reclamacions i suggeriments. 

De no formular-se observacions o reclemac1ons es 
consideraran aprovats def1nit1vament. 

ACCEPTACIO GESTIO DE L'ACTUAL PATRONAT D'ESPORTS 
APROVACIO COMPTES 1988.-

10.2.- V1sta la gestió del Patronat Municipal 
d'Esports i la rendició de comptes corresponent a 1 'e
xercici de 1988 formulada per I 'esmentat Patronat, 

Per unanimitat s'acorda: 
Donar aprovació a la rendició de comptes presentada 

pel Patronat Municipal d'Esports, corresponent a I 'e
xercici de 1988 i e la gestió que desenvolupa en pro de 
l'esport I 'actual Patronat, com e art(fex de les fites 
assolides. 

11è.- ADJUDICACIO OBRES PAVELLO POLIESPORTIU.-

11.1.- Celebrada la !1citació per e la contractació 
de les obres de pavimentaCIÓ del Pavelló Poliesportiu, 
segons actes aixecades a l'efecte, i examinades les 
proposicions formulades, per unanimitat s'acorda: 

Primer.- Declarar vàlida la licitació, i adjudicar 
definitivament el contracte als senyors autors de les 
propostes més avantatjoses d'acord amb el pro)ecte: 

- PALETERIA : Al contractista Sr. JAVIER VALL
LLOVERA VIVES, pel preu de cinquanta-tres milions 
dues-centes setanta-dues mil set-centes trenta-vuit 
(53.272.738,-) pessetes, com autor de la proposiciÓ més 
avantatjosa. 

-FUSTERIA METAL.LICA Al contractista TALLERS 
SERRI S.A., pel preuu de nou milions cinc-centes no
ranta-tres m1l set-centes vuitanta-vuit (9.593.788,-) 
pessetes. 

-SERRALLERIA : Al contractista TALLERS SERRI S.A. 
pel preu de cinc mil1ons nou-centes nou mil cent no
ranta-nou (5.909.199,-) pessetes, com autor de la pro
posició més avantatJosa. 

- INSTAL.LACIONS INCENDIS Al contractista MA-
TERIAL SERVICIOS URBANOS S.A. (MUSA>, pel preu de dos 
milions cinc-centes deu mil dues-centes (2.510.200,-) 
pessetes, com autor de la proposició més avantatjosa. 

Segon.- Que es notifiqui al contractista en el 
termini de deu d1es el present acord, i se'l requereixi 
perquè abans del dia 2 de desembre concorri a formal1tzer 
el contracte administratiu. 

12è.- TELEGRAMES DE CONDOL.-

12.1.- Es dóna compte del text dels telegrames de 
condol a adre~ar als familiars dels senyors Ramon Tr1as 
Ferges i Santiago V1le Soteras, se n'acorde 1 'apra-

535420 



vació. 

13è.- APROVACIO PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL MAS 
GOTARRA.-

13.1.- Aprovat 1nicialment el Pla Parcial "Mas 
Gotarra" en sessió del Ple de l'A¡untament del d1a 25 de 
juliol de 1989 1 

Atès que, sotmès a 1nformació pública durant el 
term1ni d'un mes al Butlletf Oficial de la provfnc1a núm. 
131 de data 30 de setembre de 1989 al periòd1c Punt 
Diar1 de data 11 d'octubre de 1989, i citats personalment 
els prop1etar1s dels terrenys compresos en el Pla, s'han 
formulat al. legac1ons sobre les quals els serve1s tècnics 
i jurfdics de l'Ajuntament han emès el corresponent 
1n forme, 

Atès que procedeix desestimar l'al.legació pre
sentada pel Sr. Cas1m1r Duch Mestres i quatre més, ja que 
la determinació de la localització dels terrenys de 
cess1ó obligatòria i descr1pc1ó de les corresponents al 
10 per 100, correspon determinar-les en el projecte de 
compensació d'acord amb l'article 172 del Reglament de 
Gestió, d'acord amb els informes tècnics i jurfd1cs, 
previ canv1 d'impress1ons i examen dels informes emesos, 

El Ple de l'A¡untament acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Parc1al 

"Mas Gotarre". 
Segon.- Desest1mar les al.legacions formulades 

Sr. Cas1m1r Duch Mestres i quatre més, d'incorporar a 
documentació l'aprofitament m1g del Polfgon A per 

pel 
le 

les 
raons exposades. 

Tercer.- Trametre l'expedient complet a la Comissió 
Prov1nc1al d'Urbanisme 1nstar-ne l'aprovec1ó defini
tiva, que es considerarà atorgeda per s1lenc1 adm1-
n1stratiu si transcorren tres mesos des de l'entrada de 
I 'expedient complet al reg1stre de l'òrgan competent 
sense que s'hagués comun1cat la resoluc16. 

Quart.- D'aprovar-se definit1vament el Pla Parcial 
Mas Gotarra per la Com1ssió Prov1ncial 
notif1qui's a tots els propietaris afectats. 

d'Urbenisme, 

I per no haver-hi més assumptes de què 
quan són tres quarts de dotze de la nit, el Sr. 
e1xeca la sessió i amb ella la present acta, 
signada pels ass1stents, amb mi, el Secre 
certifico. 

tractar, 
Alcalde 
que és 
que ho 



ACTA N" 17 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 28 DE 
NOVEMBRE DE 1989.-

A la vila de Llago5tera, a le5 deu del ve5pre del 
dia vint-i-vuit de novembre de mil nou-cent5 vuitanta
nou, a la Sala de Se55ÏOn5 de la Ca5a de la Vila e5 
reuneix l'Ajuntament Ple per celebrar 5e55i6 ordinària 
!!Iota la Pre5id~ncia del Sr. Alcalde, Sr. Narc(5 Ca5a5 
Ma5grau, amb l'a55i5t~ncia del!!~ regidor!!~ Sr5. Robert 
Porta!!~ Gruart, Llu(!!~ Nuell Creu!!~, France5c Boadella 
Buti~ach, Jo5ep Agu5t( Canal!!~, Jo5ep Ayach Co5ta, Jo5ep 
Albà Matamala, Joan Fabrella5 Llovera5, Llu(!!~ Ciurana 
Paradeda, Robert Bado5a Ferrer65, Jo5ep Mir Miquel i 
Alfon5 Elordi Martin. Excu5a la 5eva a55Ï5t~ncia el Sr. 
Salvador Devant Ribera. Actua com a Secretari el Sr. 
Ramon Serra Vergé5. 

El Sr. Pre5ident declara oberta la 5e55i6 i !!l'entra 
en l'e5tudi deli!~ teme5 inclo5o5 en l'ordre del dia. 

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

1.1.- E5 llegeix l'acta de la 5e55i6 anterior 
trobada conforme, é5 aprovada per unanimitat. 

2on.- AUTORITZAR L'HOSPITAL-RESIDENCIA 
BAULI DA" PER A L'AMPLI AC I O DE LA POLl SSA DE 
SUBSCRITA AMB LA CAIXA DE GIRONA.-

que, 

"JOSEP 
CREDIT 

2.1.- Vi5t l'acord adoptat pel Patronat Munic1pal 
de la Re5idència-Ho5pital "Josep Baulida", en se55i6 de 
data 23 de novembre de 1989, d'ampliació de la pòli5sa de 
cr~dit de 7.000.000,- de pe5setes que té subscrita amb la 
Caixa de Girona a 11.000.000,-PTA. 

El Ple de I 'Ajuntament per unanimitat acorda: 
lr.- Ratificar l'acord adoptat pel Patronat Mu

nicipal de la Resid~ncia-Hospital "Josep Baulida" de 
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Llagostera 1, per tant, 
2n.- Demanar a la Catxa de Girona l'ampltactó de la 

pólissa de crèdit subscrita per tmport de 7.000.000,- a 
11.000.000,- de pessetes. 

Que aquest crèdit sigui cancel.lat en el moment en 
què sígutn lliurades les subvenctons concedides per la 
Generalttat de Catalunya, a la Restdència-Hospital "Josep 
Baultda". 

3r.- Facultar el Sr. Narcrs Casas Masgrau, Pre
stdent del Patronat Muntctpal de la Residèncta-Hospttal 
"Josep Baultda", per stgnar els documents oportuns. 

3er.- RECONEIXEMENT DEL 3R. TRIENNI 
NARIA CONSOL BUTIÑACH FONT.-

A LA FUNC!O-

3.1.-Sol.ltcitada per la Sra. Consol Butil'lach Font, 
functonàrta Integrant de la plantilla d'aquest A¡unta
ment, el reconetxement del seu tercer trienni, atès 
I 'tnforme favorable de Secretarta sobre la seva petició, 
I 'A¡untament en Ple per unanimttat acorda: 

Primer.- Reconètxer a la Sra. Consol Buttñach Font 
el seu dret al 3r. triennt, amb efectes des del 25 de 
novembre de 1989 per l'import de 1.782,- pessetes 
mensuals. 

Segon.- Que es comuniqui aquest acord 
de personal i a la lntervenctó de fons per 
efect ivt tat i perquè s'i nc logu i en nòmina la 
que això tmplica. 

4rt.- RECONEIXEMENT DEL 2N. TRIENNI 
LOCAL JOAN LINDE RIBAS.-

al Registre 
a la seva 
remuneractó 

AL POLICIA 

4.1.- Sol.licitat pel senyor Joan Linde Rtbas, 
Policia Local 1 funcionari Integrant de la plantilla 
d'aquest Ajuntament, el reconeixement del seu segon 
trtenni, i atès I 'informe favorable de Secretaria sobre 
la seva petictó, I 'AJuntament en Ple per unantmitat 
acorda: 

Primer.- Reconètxer al senyor Joan Linde Rtbas 
seu dret al 2n. trienni, amb efectes des del 28 de 
sembre de 1989 i per I' tmport de 1. 782 .• - pessetes 
sua ls. 

el 
de

men-

Segon.- Que es comuniqui aquest acord 
de personal i a la Intervenció de fons per 
efecttvitat i perquè s' inclogut en nòmina la 
que això implica. 

al 
a 

Registre 
la seva 

5è.- APROVAR, Sl S'ESCAU, 
FINCA DEL PUIG DEL GENERAL.-

remuneració 

L'ATERMENAMENT D'UNA 

5.1.- Atesa la necessitat de procedir a l'ater
menament d'una porció de terreny de l'anomenat Putg del 
General confrontat amb el e/ Ba1xada de la Costa Brava, 
proptetat de l'Ajuntament segons inscrtpctó regtstral: 
tom 1347, llibre 76,ftnca 1037 de Llagostera, 

Donats els art. 136 1 següents del Decret 336/88 de 
17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Pa
trimoni dels ens locals, 



L'Ajunt~ment Ple per un~nimit~t ~cord~: 
Primer.- Aprov~r l'~termenament de I~ porci6 de 

terreny definid~ ~ l'expedient objecte del pre&ent ~cord. 
Segon.- Publicar el pre&ent ~cord en el B.O.P. i 

t~uler d'~nunci& de l'Ajunt~ment, ~ixi com notific~r-lo 
~I& propietari&, de le& finques conforntede& i ~ls ti
tul~r& de po&&ibles dret& re~ls constitults sobre 
equeste&, ~mb indic~c16 de I~ d~t~, l'hor~ i el lloc en 
què &'h~ de practic~r l'atermenament. 

6è.- CONTRACTACIO OBRES EDIFICI MUSEU-ARXIU la. 
FASE.-

6.1.-Vi&te& !e& plique& presentades per e I~ 
contr~ct~ci6 de les obres de reforme de l'edifici del e/ 
Alt de Girona, 4 destinat a Museu-Arxiu, es procedeix e 
l'obertur~ de le& plique& present~des, ~mb el següent 
resultat: 

ft\LETERIA 
N' 1.- Javier Vall. llovera: 

9.287.749 + 12% IVA • 10.402.278,-PTA 

N' 2.- Construccions C~&~&: 
9.462.466 + 12% IVA • 10.597.962,-PTA 

FUSTER IB 
N' 1.- Javier V~ll-llovera 
N" 2.- ROyBA 
N• 3.- Rodriguez-Bermejo 

LAMPIST...8 
N' 1.- J~vier Vall-llover~ 
N• 2.- In& ta 1. l~c i on& FEC 

PINTURA 
N' 1.- Javier Vall-llover~ 
N' 2.- Mateu Font 

~RALLER IA 

582.288 + 12% IVA 
501.~04 + 12~ IVA 
399.940 + 12% IVA 

707.693 + 12% IVA 
707.673 + 12% IVA 

5?3.102 + 12% IVA 
482.656 + 12~ IVA 

N' 1.- J~vier V~ll-llovera 213.840 + 12% IUA 

Acab~d~ la lectur~ de les proposicions presentades, 
per un~nimit~t &'acorde: 

Primer.- No rebutjar cap proposició i rec~b~r 
informe del Tècnic Munictp~l sobre les propo&icions 
pre&ent~des. 

~.- Adjudicar les obre& de PALETERIA ~ 
l'empres~ JAVIER UALL-LLOVERA pel preu de deu milion& 
quetre-cente& dues mil dues-centes setanta-vuit pessetes 
(10.402.278,-PTA> IVA incl6s, previ informe f~voreble del 
tècnic municipal. 

~~.-Requerir l'empre&~ ~djudicatàri~ perquè 
dintre del& deu die& &egüents al que rebi I~ notific~ci6 
d'eque&t acord, concorri ~ l'Ajuntament e formalitz~r el 
contr~cte ~dmini&tretiu. 

~.- Facult~r ~I Sr. Alc~lde, perquè en nom 
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representació de l'Ajuntament, formalitzi el 
amb I 'adjudicatar1, en document adm1n1strat1u. 

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

contracte 

7.1.- El Conseller Sr. Josep Albà Matamala 1nforma 
a la Corporació que s'ha trobat a l'arx1u el f1lm rea
lltzat amb mot1u de la portada d'a1gües a la vila, f1lm 
que es proposa passar-lo a vídeo. 

S'acorda per unan 1m i tat entregar la pe 1. I ícu la "1 
Sr. Josep FernAndez Miguélez perquè la pass1 a video. 

7.2.- El Conseller Sr. Josep Mir M1quel informa que 
s'han produTt extres en les obres de construcció del 
Pavelló Polisport1u, per import de 40.000,- pessetes 
corresponent a "platina motllos" i que no constava en el 
projecte. 

S'acorda consultar amb l'arquitecte les causes que 
els motiven. 

7.3.- El Conseller Sr. Lluís Nuell Creus exposa que 
segurament es reeditarà el llibre del Sr. Mas "Coses de 
Llagostera", amb una petita introducc1ó i amb reproducc1ó 
d'algun quadre, mirant de cobrir despeses mit¡ançant 
subvenc1ons i el producte de la venda de l'edic1ó. 

I per no haver-h1 més assumptes de 
quan són tres quarts d'onze de la nit, el 
aixeca la sess1ó i amb ella la present 
signada pels assistents, amb mi, el 
cert1f1co. 

LI ALCAI.:JJ 

qué 
Sr. 

tractar, 
Alcalde 
que és 
que ho 



o I ' ( . ~11 

ACTA N' 18 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 20 DE DESEMBRE DE 1989.-

A la vila de Llagostera, a dos quarts d'onze de la 
nit del dia VInt de desembre de mil nou-cents vuitan
ta-nou, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila es 
reuneix l'A¡untament en Ple per celebrar sessió ex
traordinària sota la Presidència del Sr. Alcalde, Sr. 
Narc(s Casas Masgrau, amb l'assistència dels regidors 
Srs. Robert Portas Gruart, Lluts Nuell Creus, Francesc 
Boadella Buti~ach, Josep Agust( Canals, Josep Ayach 
Costa, Josep Albà Matamala, Joan Fabrellas Lloveras, 
Llu(s Ciurana Paradeda, Robert Badesa Ferrerós, Josep Mir 
Miquel, Salvador Devant Ribera i Alfons Elordi Martrn. 
Actua com a Secretari el Sr. Ramon Serra Vergés. 

El Sr. President declara oberta la sessió I s'entra 
en 1 'estudi de ls temes I nc !osos en 1 'ordre de 1 di a. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESS!O 
ANTERIOR.-

1.1.- Es llegeix l'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- CORRESPONDENCIA.-

Es dóna compte a 
comunicacions: 

la Corporació de les següents 

2.1 .. Escrit del SINOIC DE GREUGES DE CATALUNYA,. 
R.E. n' 2129/89, relativa a la queixa promoguda pel 
senyor Llucià Solà, entenent que no hi ha cap actuació 
Irregular per part de l'administració en el repartiment 
de quotes d'urbanització a la Unitat d'Actuació RASET. 

2.2.- Escrit de la DELEGACIO TERRITORIAL DEL GOVERN 
A GIRONA, R.E. n' 2160, donant compte que, en cas que 
aquest A¡untament no disposi de la suficient capacita
citat de gestiÓ tècnica o administrativa per a la 
contractació, execució i direcció de les obres incloses 
en el Pla Unte d'Obres i Serveis de Catalunya 1989, 
caldrta que, abans del proper dia 15 de gener de 1990

1 
es 

trametés el corresponent certificat d'acord amb l'es
tablert en la base 7a. de les d'execució del Pla. 

2.3.- Escrtt de 1 'A.C.M., sobre el Canal 9- Te
levtsi6 Valenctana. S'acorda deixar-ho sobre la taula per 
un mtllor 1 més ampli estudt. 

2.4.- Escrit del SECRETARIAT PRO-FESTES CATALANES 
demanant la signatura a IB so 1. !te I tud a 1 Par IB ment de 
Catalunya perquè estBbleixi de manera clara I tnequ(voca 
el calendart defin1t1u de festes d'acord amb la voluntat 
del nostre poble. 

S'Bcorda deixar-ho sobre la taulB per un millor 
mes ampli estudt. 
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3er.- ADJUDICACIO OBRES PAVELLO POLISPORTIU.-

3.1.- Celebrada la l1c1tació per a la contractació 
de les obres de Cobertes- Fuster1a taller Pintura 
Instal.lacions elèctr1que5 1 d'aigua 1 climatitzaciÓ del 
Pavelló Polisportiu, segons actes aixecades a l'efecte, 1 
examinades les propo51Clons formulades, per unan1m1tat 
5'acorda: 

Prime_r:..- Declarar vàlida la llcltac1ó, i adju
dicar def1nit1vament el contracte als senyor5 autors de 
les propostes més avantat¡oses d'acord amb el pro¡ecte: 

C~BERT~.- Al contractista MONTAJES BESOS S.A. 
pel preu de 515 m1lions cent cinquanta-vult m1l 5is
centes c1nquanta-tre5 pessetes (6.158.653

1
-PTAl. 

FUSTE!titL..IB~~-- Al contracti5te FUSTERIA ROyBA 
pel preu de tres milions seixanta-nou m1l cent trenta
quatre pessetes (3.069.134 1 -PTAl. 

eLNTURA.- Al contractista PERE OLLER CAMPDELACREU 
en nom 1 representació de 
tatans S.A. "PICASA" pel 
centes seixanta m1l 
(7.460.320 1 -PTAl. 

d'As50ClaCIÓ 
preu de set 
tres-cente5 

de P1ntors Ca
milions quatre
VInt pe55etes 

l~SIB~ACIO ELEC1RlÇB.- Al contractista MANEL 
RUANO MARMOL pel preu de vu1t m1lions cent c¡nquante-sis 
m1l vuit-centes noranta-sis pessetes (8.156.896

1
-PTAl. 

IN~IB~ACIO CLIMATITZACIO.- Al contractista 
FRANCISCO RIVAS CARDENAS, en representació de TECNIFLUITS 
S.A. pel preu de nou m111ons cent Cinquanta-una mil 
quaranta-due5 pessetes (9.151.042

1
-PTA). 

INSTAL.LACIO AIGUA.- Al contractista MANEL RUANO 
MARMOL pel preu de quatre milions dues-centes dues mil 
quatre-centes c1nquanta-une pe5sete5 (4.202.451,-PTAl. 

~-- Requer1r le5 empreses 
perquè d1ntre dels deu dies següents al 
notif1ceció d'aque5t acord, concorrin a 
formalitzar el contracte adm1nistret1u. 

adjudicatàries 
que reb 1n la 

I 'A¡untament e 

l~~r:..- Faculter el Sr. Alcelde perquè en nom 
repre5entació de l'A¡untament formalitz¡ el contracte amb 
l'ad¡ud¡catari 1 en document adm1nistretiu. 

4rt.- ADJUDICACIO OBRES MUSEU-ARXIU.-

4.1.- Celebrede la l!Cltec¡ó de les obre5 de re
forma del Museu-Arxiu, 1 examinade5 le5 proposicions 
formulades, per unan1mitat s'acorda: 

P~~-- Declarar vàl1da la licitac1ó ad¡ud1cer 
les obres de Fontener1a 1 Electricitat, Serraller1a 
Fu5ter1a al contractista XAVIER VALL - LLOVERA, en con-



stderar més avantatJÓS ad]udtcar-les 
dustrtal i és 1 'úntc que ha presentat 
capítols, pels següents preus: 

000042 

a un mate1x 
oferta a tots 

In
els 

FONTANERIA I ELECTRICITAT .... . 
SERRALLERIA .................. . 
FUSTERIA ..................... . 

707.693,-PTA més IVA 
213.870,-PTA mes IVA 
?82.288,-PTA més IVA 

EJNTURA.- S'adjudica 
quatre-centes vuitanta-dues 
pessetes (482.6?6,-PTA) per 

a MATEO FONT pel preu de 
mtl sts-centes ctnquanta-sis 
ser 1 'oferta més avantatjosa. 

~qn.- Requertr a l'empresa ad]udtcatàrta perquè 
dintre dels deu d1es següents al que reb1 la not1ficac1ó 
d'aquest acord, concorri a l'AJuntament a formalitzar el 
contracte administratiu. 

il.~.r:..- Facultar el Sr. 
representació de l'AJuntament, 
amb 1 'adjudicatari, en document 

Alcalde, perquè 
f or ma 1 i t z i e 1 
administrat tu. 

en nom 
contracte 

?è.- OPERACJO DE TRESORERIA.-

?.1.- Exam1nat l'expedient instruJt per a la 
concertació d'una operació de tresoreria, d'acord amb 
1 'informe de Secretaria-Intervenció, i vist el dictamen 
de la Comtssló Informativa d'Htsenda, per unanimitat dels 
tretze membres que formen la Corporació de dret i de fet, 
s'acorda: 

una 
amb 

Primer.- Concertar amb el Banc 
operaciÓ de Tresoreria, mit1an9ant 
les següents cond1c1ons: 

Import ....................... . 
Tipus d'interès .............. . 
Comissió de no dispontbilitat .. 
In tei crèdit .................. . 
Acabament . . . . . . . . ..... . 

de Crèd1t Local 
pòlissa de crèdit, 

30.000.000,-PTA 
13,7?" 

0,1?" 
01-01-1990 
31-12-1990 

~Qll.- Establir com a garantia recursos sufi
cients domiciliats en el Banc de Crèdtt Local, i mantenir 
a tal fi en el compte corrent obert en l'esmentada en
titat, recursos suficients procedents de l'Impost sobre 
Béns Immobles 1 de Llicència F1scal de 1' Impost In
dustrial estimats en 62.000.000 i 10.000.000 respecti
vament, segons es desprén dels recursos recaptats i 
documenta cobrator1s, per fer front a les amortitzacions 
d'interessos de crèdits a curt llarg term1n i concer
tats. 

il~-~-- Desttnar el seu import, en un principi, 
a les amortitzacions de l'anterior pòltssa subscrita amb 
el Banc de Crèdit Local en no haver-se recaptat la 
Contribució Terr1tor1al Urbana de 1989, degut al retard 
sofert en els treballs de revistà del Cadastre d'Urbana, 
1 posteriorment a altres dèftcits momentanis de treso
reria que es pugutn produir durant l'exerctci 1990. 
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Q~~~.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, 
representactó de l 'A¡untament, formalttzi en 
prtvat la corresponent pòlissa de crèdtt. 

en nom i 
document 

6è.- SOL.LICITUD QUE SIGUIN EXERCIDES PER 
MINISTRACIO DE L'ESTAT COMPETENCIES AMB RELACIO A 
IMMOBLES ATRIBUIDES A AQUEST AJUNTAMENT.-

L'AD
BENS 

6.1.- Podent els AJuntaments a l'empara del que 
preveu l'apartat prtmer de la Dtsposició Transttòrta 
onzena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Htsendes Locals, durant els dos prtmers anys 
d'apltcació, encarregar a l 'Admintstració Trtbutàrta de 
l'Estat l'exerctct de totes les competènctes que en 
relactó amb l'tmpost sobre Béns Immobles li atribueix 
l'art tele 78 de l'esmentada Llei, per unanimitat s'a
corda: 

PRIMER.- Sol.licitar de l 'Admtntstractó Trtbutàrta 
de l'Estat exerceixi, durant els anys 1990 1 1991, totes 
les competències que, en relació amb l'Impost sobre Béns 
Immobles atrtbuetx a aquest AJuntament l'article 78 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Ht
sendes Locals, de conformitat amb el que establetx 
1 'article 1er. del Reial decret 831/1989, de 7 de juliol. 

SEGON.- Recordar al Centre de Gesttó Cadastral i 
Cooperació Tributària, que la recaptació de l'Impost 
sobre Béns Immobles aquest AJuntament la realitza di
rectament. 

7è.- RENOVACIO CONTRACTE A JOAN VIÑAS.-

7.1.- Havent ftnalitzat el contracte laboral del 
Sr. Joan Viñas i considerant imprescindtble comptar amb 
els seus servets, s'acorda per unanimitat prorrogar el 
contracte laboral, per un any, al Sr. JOAN VIÑAS com a 
conductor-tractorista de la màqutna de l 'A.D.F. 

8è.
LLENAS.-

EXPEDIENT DE PARALITZACIO D'OBRES A JOAN 

8.1.- Donat compte del Decret de I 'Alcaldia de data 
14-12-89 suspenent els actes d'edtftcació realitzats pel 
Sr. Joan Llenas Marttnell al e/ Ftvaller n• 22 perquè no 
s'ajusten a les condtctons assenyalades a la llicència 
d'obres n· 296/89, 

S'acorda per unanimttat ratiftcar aquesta resolució 
instruir el corresponent expedient sancionador. 

I per no haver-ht mès assumptes de què tractar en 
'ordre del dia, quan són les dotze de la nit, el Sr. 

Alcalde atxeca la sessió 1 amb ella la present acta, que 
és stgnada pels asststents, amb mt, el Secretari, que ho 
certtfico. 



L' ALCALD.t:: 

~LS :'LGLJC RS 
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ACTA N• 1 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER 
DE 1990.-

A la vila de Llagostera, a les deu del vespre del 
dia trenta de gener de mil nou-cents noranta, a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila es reuneix l'AJuntament 
en Ple per celebrar sessió ordinàr1a sota la Presidència 
de l'Alcalde, Sr. Narcrs Casas Masgrau, amb l'assisténc¡a 
dels reg1dors Srs. Robert Portas Gruart, Llurs Nuell 
Creus, Francesc Boadella But1Rach, Josep Agustr Canals, 
Robert Badesa Ferrerós, Salvador Davant Ribera, Josep 
Avach Costa, Llurs C1urana Paradeda, Josep Albà Matamala, 
J~an Fabrellas Lloveras i Alfons Elord1 Martrn. Ha 
excusat la seva assistènc1a puntual el Sr. Josep M1r 
M1quel. Actua com a Secretar¡ el Sr. Ramon Serra Vergés. 

El Sr. President declara oberta la sess1ó 1 s'entra 
en I ' e s tu d i de I s te me s 1 ne I o s o s en I ' ordre de I d 1 a . 

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

1.1.- Es llege¡x I 'acta de la sess1ó anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat. 

2on.- APROVACIO DEFINITIVA DEL CANVI 
D'ACTUACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO N. 3.-

DE SISTEMA 

2.1.- Atès l'acord de Ple de data 2 de novembre de 
1989 pel qual s'aprovava 1n1C1alment el canv1 de sistema 
d'execució de les obres d'urban¡tzac¡ó de la Un1tat 
d'Actuació n· 3, 

Vist que en el perrode d'informació p6blica no s'ha 
produït cap a I. I egac í ó, 

El Ple de l'AJuntament acorda per unanimitat: 
Primer.-aprovar defln1t1vament el canvi de sistema 

d'actuaciÓ del sistema de cooperació pel de compensaciÓ 
que reg1rà en l'execució de les obres d'urbanització de 
la Unitat d'Actuació n• 3. 

Segon.- Trametre una còpia de I 'expedient a la 
ComiSSIÓ Provincial d'Urbanisme, i si durant el mes 
següent a la recepc1ó de la documentació no es produe1x 
notlflcac¡ó, l'AJuntament ordenarà la publicació de 
l'edicte corresponent. 

Tercer.- Comunicar el present acord a tots els 
prop1etaris de terrenys de I 'àmb1t afectat ipublicar-lo 
en un diar¡ dels de més dlvulgacló. 

En aquests moments s'Incorpora 
regidor Sr. Josep Mir M1quel. 

3er.- APROVACIO DEFINITIVA 
TAL.LACIO D'ENLLUMENAT PUBL!C A UN 
MAS. 

DEL 
TRAM 

a la sessió el 

PROJECTE 
DEL C/ 

D' !NS
RAFAEL 

3.1.- V1st l'acord d'aprovació inic1al adoptat en 
sess16 celebrada el d1a 25 de JUliol de 1989, 

Atès que durant el term1n1 d'expos1c1Ó públ1ca no 



5'h~n present~t ~!.legacions, 

El Ple de l'AJuntament acorda per unanimitat: 
1.- Aprovar definitivament el pro]ecte d'ins

tal.l~ció d'enllumenat públic a un tram del e/ Rafael 
Ma5, redactat per 1 'enginyer tècnic Jordi Terradellas 
Llen5a. 

4rt.- APROVACIO DEFINITIVA 
TAL.LACIO D'ENLLUMENAT PUBLIC ALS C/ 
FARINA.-

DEL PROJECTE 
CEMENTIRI I 

D' !NS
POCA-

4.1.- VIst l'acord d'aprovació inicial, adoptat en 
sessió celebrada el dia 25 de JUliol de 1989, 

Atès que durant el termini d'expo5ICIÓ pública no 
s'han presentat al. legacIons, 

El Ple de l'Ajuntament ~corda per unanimitat: 
1.- Aprovar definitivament el projecte d' Ins-

tal.l~ció d'enllumenat públic als carrers Cementiri i 
Pocafar1na, redactat per l'enginyer tècn1c Jordi Ta
rradellas Llensa. 

5è.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DEL 
CONTENCIO DE TERRES ALS TERRENYS DEL COL.LEGI 
LACUSTARIA.-

MUR DE 
PUBLIC 

5.1.- Vist l'acord d'aprovació inicial, adoptat en 
se5sió celebrada el dia 2 de novembre de 1989, 

Atès que durant el term1n1 d'exposiCIÓ pública no 
s'han presentat al.legac1ons, 

E 1 P 1 e de 1 ' A j un ta ment a e or da per un en 1m i tat 
aprovar definitivament el pro]ecte de con5trucc1ó d'un 
mur de contenció de terres als terrenys del col.legi 
públ1c Lacustàr1a. 

6è.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE 
COMPRENSIU ALS TRES EMISSARIS DE LA ZONA 
MADRAL.-

SANEJAMENT 
NORD I REC 

6.1.- Vist el ProJeCte de tres emls5aris per al 
5anejament de la zona nord del muniCipi i el de 5ane
¡ament del Rec Madral, red~ctat per l'arqu1tecte Sr. 
Manuel Alemany Ma5grau, 

Donat que la Junta de Sanejament té en e5tudi la 
const ruec ió de dos gran5 co 1. lectors genera ls per a 
sanejar el poble de Llagostera, 

Atès que per aquest motiu 1ntere5sa adequar 
l'actual xarxa de saneJament per tal de poder-la con
nectar al col.lector, 

El Ple de l'AJuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprov~r in1c1alment el projecte de sa

nejament compren51u ~ls tre5 em1ssar1s de la zona nord 
de 1 Rec Madra I. 

Segon.- Exposar-lo al públic per un perfode 
trenta dies durant el qual es podran formular le5 
leg~c1ons pert1nent5. 

de 
al-

7è.- APROVACIO INICIAL DEL REPARTIMENT DE QUOTES 
D'URBANITZACIO -la. FASE- DE "LA MATA".-
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7.1.- Aprovat def1n1t1vament el Projecte d'Urba
nitzaciÓ de la U.A. LA MATA en data 28/3/89, i vista la 
relació 1 descr1pc1ó de les finques del polígon que es 
relacionen a l'expedient ob¡ecte del present acord, 

Atesos els art1cles 132.2 de la Lle1d del Sòl 1 189 
del Reglament de Gest1ò, 

El Ple de l'A¡untament acorda per unanimitat: 
Primer.- Declarar la 1nnecessarietat de repar-

cel.lació del sector. 
Segon.- Aprovar les quotes senyalades, 

nents a la la. fase d'execuciÓ del projecte: 
correspo-

Sane¡ament honorariS tècnics amb caràcter 
provisional i a compte de la l1quidac1ó definitiva dels 
costos d'urbanització de l'esmentada Un1tat d'Actuació un 
cop real1tzada l'activitat urbanitzadora-. 

Tercer.- Notificar individualment les 
aprovades a cada un dels propietaris afectats 
queriment de pagament, dins el term1ni d'un mes, 
la seva recepció. 

quotes 
amb re

des de 

8è.- ADQUISICIO FINCA AMB OEST! A L'EQUIPAMENT 
ESPORTIU, PROPIETAT DE JOSEP ALBERT! RISSECH.-

8.1.- Atès l'art1cle 190 de la Llei Mun1cipal 1 de 
Règ1m Local de Catalunya 1 l'article 30 del Reglament del 
Patr1moni dels Ens Locals. 

Vist l'expedient incoat per a l'adquisició directa 
de f1nques, la •nscripc1ó reg•stral de la qual és: 

Tom ..... 2122 Tom ..... 2122 
LI ib re.. 99 LI ib re.. 99 
Finca ... 4412 Finca ... 4413 

de Llagostera, propietat de Josep Albertí R1ssech. 
Considerat el lloc 1doni i al mate1x temps que 

s'afirma la conveniència de proced1r a 1 'adquisició 
directa donada la peculiaritat geogràfica del bé, 

El Ple de l'A¡untament acorda per unanimitat: 
Primer.- Adquir1r les esmentades finques pel preu 

total prorrate¡at en funció dels seus m2. de 1.3?0.000,
pessetes. 

Segon.- Cons1gnar partida pressupostària suficient 
en el pressupost mun1c1pal. 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura 
de l'escriptura públ1ca corresponent. 

9è.- ADQUISICIO FINCA AL C/ SANT PERE n• ? PRO
PIETAT DE JOSEP PLANA SOLVES, AMB OEST! A L'AMPLIACIO DE 
L'EQUIPAMENT MUNICIPAL.-

9.1.- Atès l'article 190 de la Llei Munic1pal i de 
Règim Local de Catalunya 1 l'article 30 del Reglament del 
Patr1mon1 dels Ens Locals. 

U1st l'expedient incoat per a 
de la f1nca s1tuada al e/ Sant Pere 
Srs. Josep Plana Salves i Maria Mir 
reg1stral de la qual és: 

- Tom 1.133, Llibre 70 
f1nca n• 1.66?, 1nscripc1ó 

de 
18a. 

1 'adqu1sic1ó directa 
n• ?, propietat dels 
Sa1s, la 1nscr¡pc1ó 

Llagostera, Foli 
del Reg1stre de 

?4, 
la 

L 
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Propietat de Girona -
Considerat el lloc idoni I al mateix temps que 

s'afirma la conveniència de procedir a l'adquisició 
d1recta donada la peculiaritat geogràfica del bé, 

El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Adquirir l'esmentada finca pel preu total 

de 2.000.000,- de pessetes. 
Segon.- Consignar partida pressupostària suficient 

en el pressupost municipal. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura 

de l'escriptura pública corresponent. 

lOè.- ADQUISICIO FINCA DEL C/ CONCEPCIO N" 20.-

10.1.- Atès l'article 190 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i l'article 30 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals. 

Vist l'expedient 1ncoat per a l'adquisiciÓ directa 
de la finca del e/ ConcepciÓ n• 20, propietat del Pa
trenat Mun i e i pa 1 "Josep Bau 1 ida", la inscrIpcIÓ registra 1 
de la qual és: 

- Tom 486, Llibre 32, Foli 24, Finca n • 1.101, 
dupd", inscr1pc1ó Ba del Registre de la Prop1etat de 
Girona -

Considerada la conveniència de procedir a l'ad
quisiciÓ directa de la finca donada la peculiaritat 
geogràfica del bé, 

El Ple de l'AJuntament acorda per unanimitat: 
Primer.- Adquirir la finca del e/ ConcepciÓ pel 

preu total de 6.000.000,- de pessetes. 
Segon.- Consignar partida pressupostària suficient 

en el pressupost muntctpal. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la stgnatura 

de l'escriptura públtca corresponent. 

1lè.- ADJUDlCACIO OBRES MOVIMENT DE TERRES PER A LA 
CONSTRUCCIO D'UN MUR DE CONTENCIO DE TERRES AL COL.LEGI 
PUBLIC LACUSTARIA.-

11.1.- Vistes les pliques presentades per a la 
contractació de les obres de movtment de terres per a la 
construcció d'un mur de contenció de terres al e/ Lleó I, 
amb el següent resultat: 

- NARCIS VIÑOLAS PLA ............. 5.359.451,- PTA 
-EXCAVACIONS J. PUIG ............ 6.426.045,- PTA 
Vist 1 'acord adoptat per la Comissió Munictpal de 

Govern en sesstó celebrada el dia 16 de gener de 1990, 
El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat ra

tificar l'acord adoptat i adJudicar les obres de moviment 
de terres per a la construcciÓ d'un mur de contenció de 
terres al Sr. Narcís VIñolas Pla, per ser l'oferta 
econòmica més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

12è.- ADJUDICACIO OBRES FONAMENTACIO OEL MUR DE 
CONTENCIO DE TERRES AL COL.LEGI PUBLIC LACUSTARIA.-

12.1.- Vistes les pl1ques 
contractació de les obres de 
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construcciÓ d'un mur de contenc1ó de terres al e/ Lleó I, 
amb el següet resultat: 

-ESTRUCTURES ZOR S.L ......... ?.202.341,- PTA 
-ESTRUCTURES ULTRA S.A ........ ?.892.2?2,- PTA 
V1st l'acord adoptat per la Comís~1ó Munic1pal de 

Govern en sess1ó celebr~da el dí~ 23 de gener d~ 1990, 
El Ple de l'A¡untament acorda per unanimitat ra

t i ficar I 'acord adoptat i adjudicar les obres de fon~
mentació del mur a ESTRUCTURES ZOR S.L., per ser l'oferta 
econòmica mé~ aventat )osa per a l'A¡unt~ment. 

13è.- RECONEIXEMENT 1er. TRIENNI A RAMON BRUGULAT 
PAGES.-

13.1.- Sol.llcitat pel Sr. R~mon Brugul~t Pagès, 
func1onari integrant de la planti!!~ d'~quest AJunt~ment, 
el reconeixement del ~eu primer trienni, i ~tès l'informe 
favorable de Secretaria sobre la sev~ petició, l'AJun
tament Ple per unanimitat acorda: 

Primer: Reconèixer com~ serve1~ efectiu~ el~ ? 
mesos prestats en règim de contr~ct~c1ó l~bor~l ~ ~quest 
A¡untament, del 2 de gener al 31 de m~ig de 198?. 

Segon.- Reconèixer al Sr. Ramon Brugul~t Pagès el 
pr1mer trienni, amb efecte~ des del 1r. de gener de 1990, 
i a percebre la qu~ntitat de 1.?82,- PTA/men~uals des de 
l'esmentada dat~. 

reg1~tre 

I~ seva 

Tercer.- Que es comun1qui ~que~t ~cord ~1 
de person~l i ~ la Intervenció de fon~ per 
efect1vit~t i perquè ~·inclogui en nòmin~ 1~ 
que això implica. remuner~c1ó 

14è.- APROVACIO PLEC 
LLUMENAT AL C/ RAFAEL MAS I 
FARINA.-

DE CONDICIONS OBRES 
CARRERS CEMENTIRI I 

D'EN
POCA-

14.1.- V1~tos els Plecs de Clàu~ules Admini~tr~
tives red~ct~ts per ~ I 'execuc1ó de le~ obres: 

- Instal.lac16 d'enllumenat públ1c a un tr~m del e/ 
Rafael Mas 

- Instal.lació d'enllumenat públ1c ~~~e/ Cementiri 
1 Poca far 1na 

el Ple de l'A¡untament acorda per un~n1m1t~t donar-lo~ 
aprovac16. 

1?è.- IMPOSICIO I ORDENACIO CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
PER A LA REALITZACIO DE LES OBRES D'ENLLUMENAT AL C/ 
RAFAEL MAS I CARRERS CEMENTIRI I POCAFARINA. 

1?.1.- A l'empar~ i de conformit~t ~mb ~llò e~
tablert a I 'art1cle 106 en rel~ció amb els ~rt1cles 4.b) 
i ?.E.cl de I~ Llei ?/8?, Regulador~ de Ba~e~ de règ1m 
Local, els art1cles 6.1 i 8.1.a) de la Lle1 8/8? Munl
Clpal 1 de Règ1m Local de Catalunya art1cle~ 1?.1 1 
34-1 i 3 de la Lle1 39/88 de 28 de de~embre, regul~dor~ 
de les Hisendes Loc~l~, ~lx( com l'article 1?.1 de I~ 
mateixa d1spo~ici6, pe~ unanimitat ~·~corda: 

Primer.- lmpo~ar Contribucions E~pec1~ls ~mb mot1u 
de la real¡tzació de le~ obres d'inst~l.l~ct6 d'enllu-



menat el carrer Rafael Mas 1 carrers Cementiri i ~ce-
ferina. 

Segon.- Aprovar I 'Ordenança específica reg~~.-.~
que figure a I 'annex d'aquest acord. 

Tercer.- En el cas que no es presenti cap ~acla
mació dins el període d'exposició contra els ..... ,.~ 
acords, es consideraren definitivament eprove te -~ .. 
necessitat d'adoptar resolució expresse. 

16è.- NOMENAMENT PERSONA IDONIA PER 
SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU.-

16.1.- Vist 1 'ert icle ~0.3 de la Llei 
38/1988, de 23 de desembre de 1988, de 
Plante Judicial, que diu: 

"En els Jutjats de Peu de les poblacions 
de 7.000 habitants, la Secretaria ser• exercida 
persone idònia per aquest càrrec que ser• nome--~~~~~ 
1 'Ajuntament i es comunicarà el Ministeri de Jus ft•l•ra•-.. 
e la seva aprovació". 

Atès que la fe1ne del Jutjat de Peu de 
le ve desenvolupant l'auxiliar Ma. Dolors 
sedes, 

El Ple de I 'Ajuntament acorde per unanimit 
Primer.- Nomenar le funcion.ria Me. 

RABASSEDAS com e Secretària del Jutjat de 
gostera. 

Segon.- Comunicar aquest acord el 
Justícia per a la seva aprovació. 

17è.- AMPLIACIO DE CREDIT EN 10.737.147,
PER A REFORMES AL MUSEU D'ARQUEOLOGIA.-

17.1.- Sol.licitat e l'Institut Català 
crèdit de 20.737.147,- pessetes per e reformes 
difici del e/ Alt de Girona n' 4 destinat e Muse 

En date 16 de novembre de 1989 es ve forma 
concessió d'un crèdit de 10.000.000,- pessetes 
realització de le 1e. Fase d'aquestes obres. 

Veient le necessitat de procedir e le 
de la 2a. Fase d'aquestes obres, el Ple de 
acorde per unanimitat: 

Primer.- Sol.liciter a l'Institut Cetal• 
l'ampliació del crèd1t en 10.737.147,
finençer la reste de les obres de Reforme 
del e/ Alt de Girona n' 4 destinat e Museu. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde perquè, 
representació de l'Aiuntement, formalitzi 
corresponent. 

18è.- REGULACIO PUBS, BARS 
URBA.-

SI MILIARS 

18.1.- Atesos els problemes d'ordre púb 
o ces i on e e I trànsit rodat a I es entrades i sort ït2::2i'li>"!,_·-~ 
locals recreatius, el Ple acorda deixar sobre I • .. ~~~ 
aquest punt de l ' ordre del d1a per e un millor ea tu~r -dêf 
tema. 
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El Sr. Alcalde proposa tractar per 
I 'aprovació del projecte d'urbanttzactó del 
anomenat "Camp Nou". 

urgència 
Sector 

Proposta que, sotmesa a votació, és acceptada per 
unan 1m1 tat. 

19è.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIO 
SECTOR CAMP NOU.-

19.1.- Vist el projecte d'urbanització del Sector 
CAMP NOU redactat per l'arquttecte Sr. Jordt Azor(n 
ArmeJa per iniciativa prtvada a instàncta de MODUL.LAND 
S. A., 

Atès que les obres que es 
cuments que comprenen s'adeqüen 
Normes Substdiàries, el Ple de 
unanimitat: 

detallen i que els 
a les prevts ions de 

l'Ajutament acorda 

do
les 
per 

Primer: Aprovar tntcialment 
nttzactó del sector CAMP NOU. 

el projecte d'urba-

Segon: Sotmet re' 1 a tnformac 16 pub 1 ica durant un 
termtni de qutnze dtes en el Butllet( Oftcial de la 
provincia, al tauler d'anuncts de la Casa de la Vtla 1 en 
un diart d'tnformact6 general, 1 detxar l'expedient a la 
dtspostció de qualsevol que el vulgut examtnar per tal de 
deduir-ne al.legactons. 

20è,- TORN OBERT DE PARAULES.-

20.1.- El Sr. Josep Albà pregunta pels ferros que 
es posen per entrar als garatges. 

Es respon que la Comtsstó de govern acordà fer-los 
treure. 

20.2.- El Sr. Josep 
bottga d'esports Cano, al 
enfonsats a la vorera. 

Mir manifesta que davant de la 
e/ Camprodon, ht ha panots 

Respon e I Sr. Robert Port as 
arranjat 1 ara es tornarà a fer-ho. 

dtent que estava 

I per no haver-hi mès 
quan són dos quarts de dotze 
atxeca la sesstó i amb ella 
signada pels asststents, amb 
certifico. 

L'ALCALDE 

assumptes de què 
de la nit, el Sr. 
la presenta acta, 
mt, el Secretari, 

tractar, 
Prest dent 

que és 
que ho 



ELS REGIIDRS 

ACTA N" 2 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 27 DE 
FEBRER DE 1990.-

A la vila de Llagostera, a les deu del vespre del 
dia vint-t-set de febrer de mtl nou-cents noranta, a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Uila es reunetx l'A
juntament en Ple per celebrar sesstó ordtnàrta sota la 
Prestdència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau, amb 
1 'asststèncta dels regidors Srs. Robert Portas Gruart, 
Lluís Nuell Creus, Francesc Boadella Buti~ach, Josep 
Agustí Canals, Robert Badesa Ferrerós, Salvador Devant 
Ribera, Josep Ayach Costa, Lluís Cturana Paradeda, Josep 
Mir Mtquel, Josep Alba Matamnala, Joan Fabrellas Lloveras 
1 Alfons Elordi Martín. Actua com a Secretart el Sr. 
Ramon Serra Uergés. 

El Sr. Pres1dent declara oberta la sessió i s'entra 
en 1 'estudi de ls temes 1nc !osos en l'ordre de 1 di a 

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

1.1.- Es llegetx l'acta de la sessió anter1or que, 
trobada conforme, és aprovada per unantmitat. 

2on.- RECTIFICAC!O DEL PADRO D'HABITANTS A 1 DE 
GENER DE 1990.-

2.1.- D'acord amb la Resoluctó de 16 de 
1990, de l'lnst¡tut Nactonal d'Estad(stlca, per 
es dicten instrucctons tècntques als A¡untaments 
rectificació del Padró Mun1c1pal d'Habitants a 1 
de 1990 1 d'acord amb la legtslació vigent .• el 
l'Ajuntament acorda per unan1m1tat aprovar 
Rect1ficactó segons les següents dades generals: 

CONCEPTES TOTAL HOMES 
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- Població de dret a l/1/1989 7.240 2.630 2.610 

- Al tes des de 1/1/89 a 1/1/90 234 123 111 
- Baixes des de 1/1/89 a1/1/90 173 69 84 

- POBLACIO DE DRET A l/l/1990 7.321 2.664 2.637 

3er.- NOMENAMENT PORTER-MANTENIDOR DEL COL.LEG! 
PUBLIC LACUSTARIA.-

3.1.- Vista la proposta de nomenament formulada pel 
Tribunal Qualificador de les proves selectives per a la 
contractaciÓ laboral d'un porter-mantenidor per al 
Col.leqi Public Lacustària, per unanimitat s'acorda 
contra~tar el Sr. ANTONIO MAQUEDA MONTERO mitJançant un 
contracte eventual de 3 mesos i una retribució mensual de 
80.000,- PTA brutes. 

4rt.- CONTRACTACIO DE POLICIES LOCALS.-

4.1.- Vista la necessitat d'augmentar la 
de la Policia Local per oferir més seguretat 
per unanimitat s'acorda iniciar els tràmits 
contractació de dos nous agents de la Policia 

planttlla 
al poble, 
per a la 

Local. 

7è.- MOCIO ADHESIO PRESENTADA PEL SR. ELORDI A LA 
PROPOS!CIO NO DE LLEI APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EL PASSAT 12 DE DESEMBRE DE 1989.-

7.1.- Després d'un canvi d'impressions sobre la 
moció presentada pel regidor d'E.R.C., Sr. Alfons Elordi 
Mart(n, a la proposició no de Llei aprovada pel Parlament 
de Catalunya el passat 12 de desembre de 1989, el mateix 
Sr . E 1 or d i ret i ra 1 a ma e ió . 

6è.- ACCEPTACIO SUBVENC!O PAVELLO POLISPORTIU 
AUTORITZACIO SIGNATURA CONVENI.-

6.1.- Notificada per aquesta Alcaldia la 
atorgada per la Direcció General de l'Esport 
construcció del pavelló polisportiu, per 
s'acorda: 

subvenció 
per a la 
unanimitat 

!.- Acceptar la subvenció de cinquanta-quatre 
milions cent cinquanta mil (74.170.000,-) pessetes. 
concedida per la Direcció General de l'Esport per a la 
construcció del pavelló tipus SM i gimnàs. 

Il.- Facultar el Sr. Alcalde, Sr. Narcis Casas 
Masgrau, per a la signatura del corresponent conveni. 

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

No es produeix cap intervenció. 

I per no haver-hi més assumptes de què 
quan són les onze i deu minuts de la nit, e 1 
Sident aixeca la sessió i amb ella la present 

tractar .• 
Sr. Pre

acta .• que 



~s signada pels assistents, amb m1, el Secretar¡, que ho 
cert1fico. 

L' ALCALDE EI. SECRETARI 

ELS REGIDORS 

ACTA N' 3 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 27 DE MARç 
DE 1990.-

A la vila de Llagostra, a les deu de vespre del d1a 
vint-1-set de març de m1l nou-cents noranta, a la Sala de 
Sess1ons de la Casa de la U1la es reuneix l'Ajuntament en 
Ple per celebrar sessió ordinària sota Ja Presidència de 
l'Alcalde, Sr. Narcfs Casas Masgrau, amb l'assistència 
dels regidors Srs. Robert Portas Gruart, Llu 1s Nuell 
Creus, Francesc Boadella But1~ach, Josep Agustl Canals, 
Robert Badesa Ferrerós, Salvador Devant Ribera, Josep 
Ayach Costa, Llurs C1urana Paradeda, Josep M1r Miquel, 
Josep Alba Matamala, Joan Fabrellas Lloveras i Alfons 
Elord1 Martfn. Actua com a Secretari el Sr. Ramon Serra 
Uerg~s. 

El Sr. President declara oberta la sessió í s'entra 
en I 'estudi dels temes Inclosos en l'ordre del dia. 

ler.- LECTURA I APRDUACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

1. 1.- Es I I e ge 1 x I 'acta de I a ses s 1 ò anter í or que, 
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trobada conforme, és aprovada per unan1m1tat. 

2on.- APROVACIO PRESSUPOST 1990 
PERSONAL.-

PLANTILLA DE. 

2.1.-A l'obJecte de d1scut1r 1, en el seu cas, 
aprovar ín1c1alment el Pressupost General per a l'e
xerciCI 1.990, Integrat pel de la CorporaciÓ i els dels 
Organismes Autònoms, elevat a aquesta CorporaCIÓ muni
Cipal pel Sr. Pres1dent de la mate1xa, en la forma 
prev1sta per l'art1cle 149.4, de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les H1sendes Locals, la 
Plant1lla que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a func1onar1s, personal laboral i eventual. 

Discut1ts detingudament el Pressupost 1 la Plan
tilla trobats en la seva total1tat conformes amb els 
serve1s que vénen a càrrec de la Corporació mun1cipal, 
a1x( com amb els recursos que s'estableixen per a 
atendre'ls, s'ha acordat per unan1m1tat dels tretze 
membres que Integren la Corporació donar-11 aprovació 
plena quedant, en conseqüència, fixat el Pressupost 
General la Plant1lla de la següent forma: 

INGRESSOS 

Çap_. __ D~agm ¡ n.ac:1.Q_ _________________ _,_P_e~.e t~---

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
9 

A. O.JLe_rac ionL_ç_orren!§. 
Impostos d1rectes 
Impostos Indirectes 
Taxes i altres Ingressos 
Transferències corrents 
Ingressos patrimonials 
8. Op!!! r:q_c 1_pns_ de_ kèi¡;U_t_gj_ 
Al1neac1ó d'Inversions reals 
Transferències de capital 
Var1ació de passius f1nancers 
TOTAL INGRESSOS 

DESPESES 

1 
2 
3 
4 

6 
9 

A. Qpe_.rac ¡_ons_ço r r_en_ts 
Remuneracions del personal 
Compra de béns corrents i de serve1s 
Interessos 
Transferències corrents 
B. Oper:ac;!..QnLd~ _çaJUtu 
Inversions reals 
Var1ac16 de pass1us f1nancers 
TOTAL DESPESES 

106.820.095 
6.200.000 

250.473.675 
60.510.658 

1. 482.254 

100.000 
62.354.129 

210.822.092 
698.762.903 

102.815.929 
83.171.850 
8.500.000 

20.700.000 

449.075.124 
34.500.000 

698.762.903 



2. E_RE.?Sl.IP.OST [)E _L,. .' ENT UAI 

2.1. INGRESSOS 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
9 

A. Qpe r~ç-l.Qn_s_ç_o rJ:.~n .U?. 
Impostos d1rectes 
Impostos 1ndirectes 
Taxes 1 altres 1ngressos 
Transferènc1es corrents 
Ingressos patrimon1a1s 
B. Qpeuci_ç¡[l~e--1<.aP.Ua1 
A 1 ien e e ió d ' 1 n ver s 1 on s re a 1 s 
Transferències de cap1ta1 
Var1ac1ó de pass1us f1nancers 
TOTAL INGRESSOS 

2.2. DESPESES 

1 
2 
3 
4 

6 
9 

A. Qp~r:SIC..!.QD§-&.or~ 
Remuneracions del personal 
Compra de béns corrents 1 de serve1s 
Interessos 
Transferències corrents 
8. DJL~rç~_ ~on.§......Q~ç,IÚ.!!li 
Invers1ons reals 
Var1ac1ó de pass1us f1nancers 
TOTAL DESPESES 

3 . 1 . INGRESSOS 

3 
4 

A. Qp~ rac.J.Q_n.§___Ç_o_r:.r_~n u 
Taxes 1 altres 1ngressos 
Transferènc1es corrents 
TOTAL INGRESSOS 

3.2. DESPESES 

1 
2 

A • Qp e r a e i o !:llL..Ji.e ._Ç.SH1 !.1.ll 
Remunerac1ons del personal 
Compra de bens corrents i de serve1s 
TOTAL DESPESES 

106.820.095 
6.200.000 

225.713.735 
50.700.000 

1.050.000 

100.000 
24.996.176 

210.822.092 
626.002.078 

86.776.075 
63.370.000 
8.700.000 

20.700.000 

412.396.023 
34.500.000 

626.002.078 

4.700.000 
3.828.798 
8.328.798 

6.575.184 
1.773.414 
8.328.598 

4. ERESSUPOST OEL,J'AIKONAT _QE_I,._'_HQSP! T~L-RES!_OENC.LA 

4.1. INGRESSOS 

3 
4 
5 

7 
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A. 0.P<l.!:1!CLons_çor..r:e!:lt~ 
Taxes 1 a I tres 1ngressos 
Transferènc1es corrents 
Ingressos patr1mon1a1s 
8. Qpe c..<!G.l.Q,nlL.Q.e ~apll._a l 
Transferències de cap1ta1 
TOTAL INGRESSOS 

13.692.000 
4.000.000 

432.274 

37.357.973 
77.482.227 



4.2. DESPESES 

1 
2 

6 

A. Qp~r<!C tQn;!L_Çor!:..!"r:tt~ 
Remuneractons del personal 
Compra de béns corrents i de servets 
B. Op e r<!lc! on§_ de__¡;;ap_t t a_l 
Inversions reals 
TOTAL DESPESES 

5. eRESSUE'DSLDEI.-_EATRDNAT _Q ~E;!;>PD_BTS 

5 . 1 . INGRESSOS 

3 
4 

A. Qpe r:<lcipns__ç_o r:.r:ên li 
Taxes 1 altrres tngressos 
Transferènctes corrents 
TOTAL INGRESSOS 

5.2. DESPESES 

2 
A. QpeJ:.i!c t..Qn'L_Ço rJ:e!1 t :5 

Compra de béns corrents i de servets 
TOTAL DESPESES 

Places 

9.704.690 
9.098.436 

36.679.101 
'75.482.227 

6.767.940 
2.182.060 
8.950.000 

8.950.000 
8.950.000 

DenorntQ__aci_é¡ ~ambre Vac9__nts E_xtt!19..!L__!?ru_p ~bs!!_rv. 

A) PERSONAL E._UN_C_l O_blAftl 
1.flmb habtlitactp 
ca_raç ter_ nac 1 ona.J . 
1.1. Secretar í 
1.3. Interventor 

1 
1 1 

2.fldmtntstrru;t_Q !iraJ ._ 
2.2.Subesc. Admva. 2 2 
2.3.Subesc. Aux. 5 

3. Admw w r::AÇ t~sp~ç_¡_al . 
3.2.Subesc. serv. especials 
3.2.1. Policia Local 
Caporal 1 1 
Guàrdtes 5 
3.2.3.Personal 

d'oftcts 2 2 

8) P~RSONA~ LABOR~ 

I. Q'_acU_vt_!at _ _ç_pn!_tnuada 

2 

1 

A 
A Pt.agrup. 

e Pr. tnter. 
D 

D Pr.inter. 
D 

E 

Denomtnació Dedtcactó Règtm laboral 
Jo te I /_fe r:-ç_j a l ____ l_nçlef__tn_¡J_ 

Cap Secct6 
Arx tver 
Arquttecte Tècntc 
Monttor esportiu 
Oftctal 2a. Obres 

l.T 1 
l.T 1 
1.P 1 
l.T 1 
2.T 2 



Q.e!n2.!!l.in<!_ç.iQ _ _____ ~gmb.r~~------'V=a!anL__ 
Auxili<'!lr Admt. 1 1 
Aux. Gu~rdia Mpel. 3 2 
Subaltern 1 
Profe~~or arte~<'!lni<'!l 1 
Profe~~or belle~ <'!lrt~ 1 
Aux. biblioteca 1 
Secret~ri<'!l Di~pen~ari 1 
Porter mantenidor 1 
Peó brigada 2 
Per~onal de neteja 4 

El Sr. Pre~ident declarà aprovat el Pre~supo~t en 
1<'!1 form<'!l de~crita i le~ 8<'!1ses d'execució que s'<'!lcom
panyen, eixí com la Plantilla que comprèn tot~ el~ lloc~ 
de treball reservat~ 8 funcionaris, per~onal laboral 
eventual, per haver-se obtingut la ma¡oria ~imple i, 
assolit, per tant, el quòrum e~tablert a l'article 47.1, 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

Estudiat el Pla de finan~ament de le~ nove~ in
versions de~tinade~ a les finalitats <'!lsseny8lades i que 
comporten operacion~ de crèdit, per unanimitat s'acorda 
prestar-li aprov8ció i formalitzar amb el Banc de Crèdit 
Local o qualsevol altre entitat financer<'!! <'!11 tipu~ 
d'interès i comi~sió e~tablert per les entitats esmen
t8des les ~egüent~ operacions de crèdit: 

Operació de crèdit per import de 89.821.900,- PTA 
pel finançament del~ programes d'esport, ~ocial, obres 
municipal~, Pla únic d'Obre~ Servei~ de Cat<'!llunya 
89-91, inclo~os en el pres~upo~t. 

Despr6s ~·acordà que el Pressupo~t i la Pl<'!lntilla, 
siguin exposat~ al públic per termini de quinze die~, amb 
<'!!nunci previ <'!11 Butlletí Oficial de la Província i pel~ 
mit¡an~ acostumat~ en aquest<'!! localitat, 1 que el 
Pressupost es con~iderarà definitivament aprovat si 
durant l'esmentat termini no s'haguessin present8t 
reclamacions. 

Jer.- ADJUDlCACIO DEFINITIVA DE 
LLUMENAT DELS C/ CEMENTIRI I POCAFARINA, 
C/ RAFAEL MAS. 

LES OBRES D'EN
I D'UN TRAM DEL 

3.1.- Vist l'acord adoptat per 1<'!1 Comissió Muni
cipal de Govern en ses~ió celebrada el die 27 de febrer 
de 1990 per le~ obre~ d'enllumenat dels carrer~ Cementiri 
i Pocafarin<'!l, i d'un trem del e/ Rafael Ma~, per una
nimitat s'acorda: 

Primer.- Adjud1cer definitivament les obres 
d'enllumenat del~ carrers Cementiri i Pocaf<'!lrine, i d'un 
trem del e/ Rafael Me~ e INSTAL.LACIONS J. PADILLA, 
segons pressupo~t presentat men y s imprevista~, és e dir, 
per un import total de 4.509.609,-PTA. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per e la signatura 
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de la documentaciÓ pertinent. 

4rt.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE DE POU PER A 
L'ABASTAMENT COMPLEMENTARI A LA POBLACIO. 

4.1.- VIst el pro¡ecte de pou per l'abastament 
complementari de la població de Llagostera, redactat per 
1 'Enginyer de camins .• canals ports Sr. Jordi Quera 
Miró, col.legiat n· 6713. 

Donat que es tracta d'una obra que millorarà 
l'abastament d'aigua potable a la població. 

Per unanimitat dels tretze membres de la CorporaciÓ 
assistents a la sessió, s'acorda: 

Primer.- Aprovar Inicialment el pro¡ecte de pou per 
l'abastament complementari a la població de Llagostera. 

Segon.- Exposar-lo a informació pública per un 
perrode de 30 dies durant el qual es podran formular les 
a I. legacions pertinents. 

7è.- SOL. LICITUDS DE SUBVENCIONS A L' ICASS. 

MANTENIMENT HOSPITAL-RESIDENCIA 

7.1.- Donades les necessitats per al sosteniment 
dels serveis de l'Hospital-Residencia "Josep Baulida" de 
Llaqostera, 

- Ates~ l'Ordre de 27 de febrer de 1990 per la qual 
s'obre convocatòria pública per a la concessiÓ de 
prestacions I subvencions de serveis socials: B) programa 
de manteniment de serveis i establiments socials; 

L'Ajuntament en Ple acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol. I icltar a I' I.C.A.S.S. una subvenciÓ 

per al manteniment dels serveis de 1 'Hospital-Residència 
"Josep Baulida" de Llagostera. 

Segon.- Consignar partida pressupostària sufiCient 
per sufragar l'aportaciÓ municipal. 

INVERSIONS A L'HOSPITAL-RESIDENCIA 
----------------------------------

7.2.- Atesa l'Ordre de 27 de febrer de 1990 de 
convocatòria pública per a la concessiÓ de subvencions de 
serve1s socials: a) Programa d'inversions per a l'ed
quisició1 construcció, equipament reforma d'establi
ments de serveis socials, 

L'Ajuntament en Ple acorda per unanimitat: 
Primer.- Sol.lic1tar le InclusiÓ del pro¡ecte 

d'ampliaCIÓ i reforma de 1 'Hosp1tal-Res1déncia "Josep 
Baulida" en el programa d'Inversions i sol.liCitar una 
subvenció per valor de 47.000.000,- de pessetes. 

Segon.- Consignar a la part1da núm. 611.02 del 
pressupost IniCialment aprovat la quantitat 
17.000.000,- de pessetes, per fer front a la part 
pro 1ecte no f1nan9eda per 1' I.C.A.S.S. 

de 
del 

esta-Tercer.- No var1ar la destinació d'aquest 
bl1ment en un termini no inferior a trenta anys. 

Quart.- Fer constar, mit¡ant;:ant la col.locac1ó 



le contribucj6 de 



7è.- ADJUD!CACIO OBRES PAVELLO POLISPORTIU.-

7.1.- Celebrada la ltcttactó per a la contractactó 
de les obres de Vidriera- lmpermeabtlització cobertes 
Equtpament esporttu i Pavtments Ptsta i Gtmnàs, segons 
actes aixecades a l'efecte, i examtnades les proposictons 
formulades, per unantmitat s'acorda: 

Prtmer.- Declarar vàlida la ltcttactó 1 adJudtcar 
deftntttvament el contracte als senyors autors de les 
propostes més avantatjoses d'acord amb el proJecte: 

VIDRJE~.- A Crtstallertes Gtrona S.A. pel preu 
de dos miltons set-centes vtnt mtl dues-centes noran
ta-sts pessetes (2.720.296,-PTA). 

_LMPERMEAB I l..lTZAClO JOBfRU::S.- A 1 'emp resa TEXSA 
pel preu d'un mtltó vutt-centes noranta-una mtl nou
centes vuitanta-sts pessetes (1.891.986,-PTA). 

EQL)IPAMENT _ E;!_PO~T!U.- A 1 'empresa DECORESPORT, 
S.A. pel preu de dos mtlions vutt-centes vint-t-nou mtl 
sis-centes vuitanta pessetes (2.829.680,-PTA). 

f'AVLME!iT!:>-....EI~_A __ I --li.l!:!.t~!l~S.- A 1 'emp resa DECO
RESPORT, S.A. pel reu total de nou milions quatre-centes 
seixanta mtl ctne-centes quaranta pessetes (PISTA: 
8.833.463 + GIMNAS: 627.077 = 9.460.740,-PTA). 

Segon.- Requertr a les empreses adjudtcatàries 
perquè dtntre dels deu dies següents al que rebi la 
nottficació d'aquest acord, concorri a 1 'AJuntament a 
formalttzar el contracte admtntstrattu. 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde perquè en nom 
representactó de l'AJuntament formalitzt el contracte amb 
1 'ad 1udicatar1, en document admtnistrat tu. 

8è.- LIQUIDACIO 1989 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L'HOSPITAL-RESIDENCIA "JOSEP BAUL!DA".-

8.1.- Es dóna compte del movtment de fons li-
quidació de comptes presentat pel Patronat Munictpal de 
l'Hospital-Restdèncta "Josep Baulida", refertt a l'e
xerctci de 1989 que, trobats conformes, són aprovats per 
unanimitat. 

9è.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO 1989 DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL.-

9.1.- Vtst l'expedient de Ltquidació del Pressupost 
General de 1989, formulat per Intervenció en compliment 
del que dtsposa l'art. 471.3 del text refòs aprovat pel 
R.D.L. 781/1986, de 18 d'abrtl

1 

El Ple de I' A JUntament acorda per unan lmt tat 
aprovar la Ltqutdactò del Pressupost 1989

1 
que oferetx el 

següent resum: 



Existència en Ceixe e 31-12-89 
Pendent de cobrer e 31-12-89 

SUMA . 
Pendent de pegar e 31-12-89 

SUPERAUIT 
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7.780.680,-
190.369.708,-

198.1?0.388,-
169.326.429,-

28.823.9?9,-

El Sr. Alcalde propose trecter per urgència 
l'edjudiceci6 de les obres e reelitzer el e/ Merine. 

Proposta que, aotmeae e voteció, és ecceptede per 
unen i mi tet. 

10è.- ADJUDICACIO OBRES A REALITZAR AL C/ MARINA.-

10.1.- Viat que només s'he presentat un pressupost 
per realitzar lea obres del carrer Merina, 

Per unen1mitet s'acorde edjudicer e CONSTRUCCIONS 
CASAS les obres e realitzar el cerrer Merine per · un 
import total d'un milió set-centes setente-vuit mil 
pessetes (1.778.000,-PTA). 

llè.- TORN OBERT DE PARAULES.-

11.1.- El Sr. Alcalde dóne lectura e un escrit 
presentat e le Mancomunitat Intercomercel de la Conce del 
Rideure proposant que s'estableixi une compensació 
econòmica per e la nostre vile per pel.lier ela efectes 
impopulars que produeix l'easentement de l'abocador e 
Llegostere. 

L'Ajuntament Ple se'n dóne per essebentet. 

I per no hever-hi més assumptes de què tracter, 
quen són les dotze de la nit, el Sr. President eixece la 
sessió i emb ella le present acte, que signade pels 
assistents, emb mi, el Secretari, qu o e rtifico. 

L'ALCADE 

ELS REGIDORS 

~ 
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ACTA N. 4 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 24 D'ABRIL 

DE 1990.-

A la vila de Llagostera, a les deu del vespre del 
dia vint-I-quatre d'abril de mil nou-cents noranta, a la 
Sala de Sessions de la Casa de la VIla es reuneix l'A
JUntament en Ple per celebrar sessiÓ ordinària sota la 
Presidència de l'Alcalde, Sr. Narcrs Casas Masgrau, amb 
I 'assistència dels regidors Srs. Robert Portas Gruart, 
Llurs Nue!! Creus, Francesc Boadella Buti~ach, Josep 
Agustr Canals, Robert Badesa Ferrerós, Salvador Devant 
Ribera, Llurs Ciurana Paradeda, Josep Mir Miquel, Josep 
Alba Matamala, Joan Fabrellas Lloveras 1 Alfons Elordi 
Martrn. Excusa la seva ass1stênc1a el Sr. Josep A~ach 
Costa. Actua com a Secretari el Sr. Ramon Serra Vergés. 

El Sr. President declara oberta la sessió 1 s'entra 
en l'estudi dels temes Inclosos en l'ordre del dia. 

1er.- LECTURA I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESS!O 
ANTERIOR.-

1.1.- Es lleqeix 1 'acta de la sessió anterior que, 
trobada conforme, ês aprovada per unanimitat. 

2on.- RECONEIXEMENT ?i. 
RABASSEDAS.-

TRIENNI A DOLORS XIRGU 

2.1.- So!.IIc1tat per la Sra. Dolors XIrgu Ra
bassedas, funcionària Integrant de la plantilla d'aquest 
AJuntament, el reconeixement del seu c1nqué trienni, 
atès l'informe favorable de Secretaria sobre la seva 
petició, l'Ajuntament Ple per unanimitat acorda: 

Primer.- Reconèixer a la Sra. Dolors X1rgu Ra
bassedas el cinquè trienni, amb efectes des del 1r. de 
mar~ de 1990, I a percebre la quantitat de 1.782,-PTA/ 
mensuals des de I 'esmentada data. 

Segon.- Que es comuniqui aquest acord al 
de personal i a la IntervenciÓ de fons per a 
efectivitat i perquè s'inclogui en nòmina la remuneraciÓ 
que a 1 xò i mp 1 i ca. 

reg 1st re 
la seva 

3er.- ELECC!O DE 4 MEMBRES PER AL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL.-

3.1.- Vist l'acord adoptat per la ComiSSIÓ Muni
Cipal de Govern en sessió celebrada el dia 20 de febrer 
de 1990, d'Inici dels tràmits per a la creaciÓ del 
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Consell Escolar Municipal, 

Atès que l'article 4rt. del 
Reqlament estableix 1 'ass1gnac1ó 
se~tants del Consistori Mun1c1pal, 

capítol III 
de 4 membres 

del seu 
rep re-

Per unanimitat s'acorda eleg1r com a 
en aquest Consell els següents reg1dors: 

representants 

Sr. Llu(s Nuell Creus 
Sr. Francesc Boadella But1ñach 
Sr. Josep M1r M1quel 
Sr. Alfons Elord1 Martín 

En aquest moment s'absenta el regi d or Sr. Salvador 
tema a Devant Ribera per ser part interessada en el 

tractar a continuaciÓ. 

4rt.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBA
NITZACIO DEL SECTOR "CAMP NOU".-

4.1.
nitzac1ó del 

Aprovat in1c1alment 
sector anomenat CAMP 

durant un termini de qu1nze d1es, 
produit al.legac1ons, evaquats 
pertinents .• 

el Pro¡ecte de'Urba
NOU, exposat al públic 
en els quals no s'han 
els informes tècn1cs 

Per unan1m1tat dels 11 membres presents, s'acorda: 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte 

d'Urbanització del sector CAMP NOU, redactat per 1 'ar
quitecte Sr. Jord1 Azorín Armela, a instància de MO
DUL.LAND S.A. 

Segon.- Trametre un exemplar del pro¡ecte aprovat 
def1n1t1vament, 1 una còpia de l'expedient admin1strat1u, 
tots dos complets, a la Comissió d'Urbanisme de Girona. 

S'Incorpora de nou a 
Devant R1bera. 

la sessió el Sr. Salvador 

?è.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBA
NITZACIO DE LA PLA~A CATALUNYA.-

?.1.- Aprovat inicialment el Projecte d'Urbanit
zació de la pla9a Catalunya en sesstó celebrada el 28 de 
setembre de 1989, exposat al públic durant un termini de 
quinze d1es, en els quals s'ha produit una al.legac1ó, 
evacu~ts els informes tècnics i jurídics, 

Atès que les modificacions que es proposen no 
signifiquen un canvi substancial en els criteris i les 
solucions del pro¡ecte aprovat tnicialment, per unani
mitat s'acorda: 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT 
d'urbanitzaciÓ de la pla~a Catalunya, 
l'arquitecte Sr. Francesc Ragolta Baguè, 
a!. 1 egac 1 on s fo rmu 1 ades pe 1 senyor Josep 
pels motius que han quedat exposats. 

el Pro¡ecte 
redactat per 

desestimar les 
Vi la Sot e ras, 

SEGON.- Trametre un exemplar del pro¡ecte aprovat 
def1n1tivament, i una còpia de 1 'exped1ent edmtnistrattu, 
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tots dos complets, e la ComiSSIÓ d'Urbanisme de Girona. 

6è.- APROVACIO INICIAL DE L'ESTUDI DE DEfALL DE LA 
ZONA HOSPITAL.-

6.1.- Redactat l'estudi de detall, I atès l'Informe 
favorable dels serveis tècnics municipals, per unanimitat 
s'acorda: 

Primer.- Aprovar Inicialment I 'ESTUDI DE DETALL 
redactat per l'arquitecte senyor Robert Soler Aluart 
referit a Zona d'Equipaments de l'Hospital. 

Seqon.- Obrir un tràmit d'Informació pública 
mitian9a~t anunci al Butl!eti Oficial de la Província I e 
un dels periòdics de més circulaciÓ durant un termini de 
quinze dies. Es notificarà personalment als propietaris i 
altres Interessats afectats directament, compresos en 
l' àmb 1 terr 1 tor i a I de l'Estudi de de ta li, podrà ser 
examinat per qualsevol persona i s'hi formularan les 
al. legacions que siguin procedents. 

?è.- ACCEPTACIO DE CESSIO GRATUïTA D'UNS TERRENYS 
CORRESPONENTS AL PLA PARCIAL MAS GOTARRA.-

?.1.- Examinat l'expedient per a l'acceptació de 
la cessió gratuita de Vials, zones verdes, equipaments I 
terrenys corresponents al 10 ~ d'aprofitament mig del Pla 
Parcial Mas Gotarra que ofereixen els Srs. Domingo 
Mercedes Gotarra Blanqué, Jaume i Rosa Gotarra Blanch, 
Promociones Santa Isabel S.A., 

Atès que és d'interès per al municipi, l'Ajuntament 
en Ple, segons el que preveu l'article 31 del Decret 
336/1988, de 1? d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, en relació 
amb l'art. 190.2 de la LI e I 8/198? de 1? d' abr 11, Mu
nicipal I de Règim Local de Catalunya. 

Per unanimitat s'acorda: 
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta de v1als, 

zones verdes, equ1paments 1 terrenys que els senyors 
Domingo Gotarra Blanqué, Mercedes Gotarra Blanqué, Jaume 
Gotarra Blanch, Rosa Gotarra Blanch 1 Promoc1ones Santa 
Isabel S.A. han ofert a l'A1untament segons el propi Pla 
Parcial Mas Gotarra les dades registrals obrants a 
l'expedient. 

Segon.- Acceptar la condic1ò onerosa establerta 
pels cedents relativa a la reversió a favor de Domingo 
Gotarra Blanqué de la f1nca ced1da a I 'A1untament segons 
consta en escriptura pública de cessiÓ gratu1ta de 23 de 
desembre de 19?4 davant el Notari de Cassà de la Selva, 
Sr. Joaqufn Julve Guerrera, avui pendent d'inscripC1Ó. 

Tercer.- Acceptar Ja condic1ó suspens1va de Ja 
totalitat de les cess1ons, a I 'entrada en v1gor del Pla 
Parcial Mas Gotarra que es produ1rà en el moment Je 
publicac1ó de l'acord d'aprovació definitva en el Diar1 
Of1cial de la Generalitat de Catalunya. 

Quart.- Facultar l'Alcalde Sr. Nereis Casas Masgrau 
perquè en nom i representac1ó de I'A1untament formalitzi 
aquesta adqu1sic1ó en l'escriptura pública corresponent. 
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8è.- APROVACIO D'ALIENACIO I PLEC DE CONDICIONS QUE 
HAN DE REGIR LA VENDA MITJAN9ANT SUBHASTA DE DIFERENTS 
PARCEL.LES DEL POLIGON I, DE LA ZONA INDUSTRIAL.-

8.1.- At6a l'expedient incoat per a l'alienació de 
lea trea finques ubicades en el Pol(gon I del Sector 1 de 
la Zona Industrial de Llagostera, qualificades com a b6na 
patrimonials. 

Viat l'ert. 40 i aegQenta del Decret )36/1988 de 17 
d'octubre, pel qual a'aprove el Reglament del Patrimoni 
dela ena locela, amb relació a l'art. 193 de la Llei 
8~1987 de l' d'abril, Municipal de Règim Local de 
Catalunya. 

Donat que la vende ea juatifice en la no adacripci6 
a una funci6 eapec{fice dola terrenya. 

Per unanimitat a'ecorde: 
Primer.~ Alienar mitjen9ant aubheata lea aegOenta 

f4nquea ubicadea en el Pol(gèn I del Sector I de la Zona 
Industrial de Llagoaterat 
Finca A) Extenai6 auperficiall 1.64] m2. 

Tom 2576 
Llibre 118 
Foli 92 
Fine• tt41 
lnacripci6 la. 

Finca 8) Extenai6 awperficiell 609 m2. 
Tom 2'76 
u~"1u 
Foli P5 
Finca 5542 
l"acrjpoió la. 

Fino• t) E~toftli6 auporficial: 1.329 m2. 
Tem 2576 
~~i~re lli 
Foli 98 
Finca 554) 
lnacripci6 la. 

S.gon.- Aprovar el plec de condiciona jurtdico~ 
econ.miquea q~• han do regir 1• aubheate, diapoaent •• 
p~liqui pel termini de vuit diea en el Teul6 d'enuncia, 
I.O.P. i O.Q.~.C. aimult.niement. 

Tercer Doner-ne compte al Departement de ~~rneci6 
de la ~eneralitet de Catalunya ebena de la reaoluci6 
definitiva. 

El Sr. Alcalde propoaa tractar per urgència ela 
aogQenta te-aa1 

- Preaauppoat de la programacio de la Feata n.
jor/90. 

Conveni INEM-CORPORACIONS LOCALS, per a la 
contractació de doa Policies Locala d'un Auxiliar 
d'Adminiatraci6 General. 

Sol.licitud de aubvenci6 el Departament de 
Cultura per lea obrea del Muaeu Municipal. 

Propoata que aot-aaa a votaci6 6a acceptada per 
unentmitat. 

535437 
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9è.- PRESSUPOST DE LA PROGRAMACIO DE LA FESTA 
MAJOR/90.-

9.1.- S'aprova la relactó presentada pel regtdor de 
festetgs, Sr. Salvador Devant Rtbera, amb mot1u dels 
actes a realttzar durant la Festa Ma1or d'enguany, des 
del dta 27 de matg fins el 5 de )uny, per un pressupost 
total de nou miltons dues-centes noranta-sis mil pessetes 
(9.296.000,- PTAl. 

10e.- CONVENI INEM-CORPORACIONS LOCALS, 
CONTRACTACIO DE DOS POLICIES LOCALS I D'UN 
D'ADMINISTRACIO GENERAL.-

PER A LA 
AUXILIAR 

10.1.- S'acorda per unanimttat 
tnclustó del Servei de Po licia Local 
INEM-CORPORACIONS LOCALS 1990, amb un 
2.093.868,- pessetes, que representa un 
l a ma d'obra desocupada, contemplada en 

sol.licitar la 
dins el Conveni 
import total de 
1UO per cent de 
el dit projecte. 

10.2.- S'acorda per unanimitat sol.licitar la 
inclusió del Servet d'Administració, dtns el Convent 
INEM-CORPORACIONS LOCALS 1990, amb un import total de 
878.550,- pessetes, que representa un 100 per cent de la 
ma d'obra desocupada, contemplada en el dtt projecte. 

llè.- SOL.LICITUD DE SUBUENCIO AL DEPARTAMENT DE 
CULTURA PER LES OBRES DEL MUSEU MUNICIPAL.-

11. 1 .- Donada compte de la resolució del Depar
tament de Cultura de data 28 de mar~ de 1990, de con
vocatÒria de concurs per a la concessió de subvencions 
per l'execuctò d'obres i I 'adquistctó d'equtpaments per a 
museus situats a Catalunya. 

Constderada la necessttat d'obtenciÓ d'ajut, per la 
realttzació de les obres de reforma del museu d'ar
queologia, intciades a principis d'aquest any 90, i no 
havent-se obttngut cap subvenct6 fins el present, el que 
comportarà la paralització de l'obra al acabar la fase 
1n1c1ada. 

Per unan1m1tat s'acorda: 

Primer.- D'acord amb la Resolució del Departament 
de Cultura de 28 de mar~ de 1990 .• sol.ltcitar del De
partament de Cultura una subvenct6 de 5.000.000,- pes
setes per poder acabar les obres de reforma del Museu 
d'Arqueologta de Llagostera. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per formular la 
corresponent sol.ltcttud. 

12è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

No es produet x cap intervenctó. 

I per no ha ver-ht mé s a ss umpte s d e què tractar, 



quan ~ón le~ onze hore~ ctnquanta - ctnc mtnut~ de 
el Sr. Pre~tdent atxece la ~e~~1ó 1 amb ella la 
acta, que és ~tgnade pel~ as~t~tent~, 

cretar1, que ho certifico. 

L'ALCALDE 

ELS REGIDORS 
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' present 
el Se-

ACTA N' 5 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG 
DE 1990.-

A la vtla de Llaoo~tera, a les deu del vespre del 
dta vtnt-i-nou de matg.de mil nou-cents noranta, a la 
Sala de Sesstons de la Casa de la V1le es reuneix l'A
Juntament en Ple per celebrar sess16 ordtnàrla sota la 
Presidència de l'Alcalde, Sr. Narcis Casas Masgrau, amb 
l'asststènc1a del~ reg1dors Srs. Robert Portes Gruart, 
Lluís Nuell Creu~, Francesc Boadella Buti~ach, Josep 
Agustí Canals, Robert Badesa Ferrerós, Salvador Devent 
R1bera, Lluís Cturana Paradeda, Josep Ayach Co~ta, Joan 
Fabreilas Lloveres, Josep Albà Matamala 1 Alfons Elord1 
Martín. Ha excusat la ~eva a~sistèncta el Sr. Jo~ep Mtr 
Mtquel. Actue com e Secretari el Sr. Ramon Serra Vergés. 

El Sr. Prestdent declara oberta la ~e~s16 1 s'entra 
en l'estudi del~ teme~ Inclosos en 1 'ordre del dia. 

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

1.1.- Es llege1x l'acta de la ~e~~i6 anterior que, 
trobada conforme, é~ aprovada per unan1m1tat. 

535·138 
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2on.- RECONEIXEMENT 1er. 
TRIAS.-

TRIENNI A LLUíSA BOSCH 

2.1.- Sol.licitat per la Sr~. Lluisa Bosch 
funcionàr1a 1ntegrant de la plant1lla d'aquest 
ment, el recone1xement del seu pr1mer tr1enn1, 
l'1nforme favorable de Secretar1a sobre la seva 
I 'A¡untament en Ple per unan1m1tat ~corda: 

Tr 1as, 
A¡unt~-

1 ~tès 

pet1c16, 

Primer.- Reconèixer ~ I~ Sra. Lluisa Bosch Trias el 
primer trienni, ~mb efectes des del d1a 1 de juny de 
1990, 1 a percebre la quant1tat de 1.782,- PTA/mensuals 
des de l'esmentada data. 

Segon.- Que es comun1qui aquest ~cord 
de personal 1 ~ 1~ Intervenc16 de fons per 
efect lVl tat i perquè s'i nc logu 1 en nòmina la 
que això 1mpl1ca. 

~1 registre 
a la seva 
remuneració 

3er.- PRORROGA POLISSA DE CREDIT HOSPITAL DE LA 
CAIXA DE GIRONA.-

3.1.- Donada compte de la necess1tat de prorrogar 
la pòl1ssa de crèd1t que té subscr1ta el Patronat Mu
nlclpal de la Residènc1a-Hospital "Josep Baul1da" amb la 
Caixa de G1rona, per 1mport d'onze m1l1ons (11.000.000,-) 
de pessetes, per unanim1tat dels 12 membres assistents, 
s'acorda: 

ler.- Rat1ficar l'acord adoptat pel Patronat Mu-
nlcipal de la Res1dènc1a-Hosp1tal "Josep Baulida" per 
tant 

2on.- Demanar a la Caixa de Girona la pròrroga de 
la pòlissa de crèd1t subscrita per import d'1l.OOO.OOO,
de pessetes. 

3er.- Facultar el Sr. Narc(s Casas Masgrau, Pre
Sldent del Patronat Mun1cipal de la Residència-Hosp1tal 
"Josep Baulida", per signar els documents oportuns. 

4rt.- AUTORITZACIO VENDA ACCIONS PROPIETAT DE 
L'HOSPITAL.-

4.1.- El Sr. Josep Albà exposa la necess1tat de 
proced1r a la venda d'Accions propietat de l'Hospit~l
Res idènc i~ "Josep Bau l1da" per ~ iudar a 1 iqu i dar e 1 deute 
de les obres d'ampliació realitz~des. 

L'A¡untament en Ple acorda per un~n1mit~t auto
rltzar I~ venda de les accions necessàries per obtenir 
fons per pag~r les obres d'ampliació de la Residéncia
Hosp i ta 1. 

?è.- APROVACIO OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO.-

de llocs 
laboral 1 

pressupost 
Corpor~c1ó 

5.1.- La plant1lla comprens1va dels 
treball reservats a func1onar1s, personal 
eventual d'aquest A¡untament, ¡untament amb el 
~n1c per a l'any 1990, va ser aprovada per la 
en sess1ó plenàr1a del d1a 27 de març de 1990. 

Ara és procedent de donar compl1ment al que d1sposa 
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l'article 91 de la Llei Reguladora de les Bases de Règtm 
Local, aprovant 1 publtcant l'oferta anual de col.locació 
del personal al serve1 d'aquest A¡untament. 

No es preveuen vacants per ¡ubtlactó per l'any 
1990, n1 per apltcació de la Llet 53/84, de 26 de de
sembre, per tncompatibilttats del personal al serve1 
d'eque~t AJuntament, per tant, s'acorda per unantmitat: 

Prtmer.- Aprovar l'oferta de col.locac¡ó de per
sonal al servei d'aquest AJuntament i dtsposar la seva 
publtcactó al tauler d'ed1ctes d'aquest AJuntament al 
Butlletf Oftcial de la provfncta. 

Segon.- Incloure en l'oferta de col.locactó les 
vacants dotades en el pressupost ún1c per a l'any 1990, 
on figuren tant les places de nou tngrés com les que 
hagin de ser cobertes pel Sistema de promoció interna, 
amb el detall següent: 

a) Accés a places de plantilla atribuïdes a funcionaris: 

Denominactó 

Administratius ... 
Caporal P. Local. 

places 

vacants 

2 
1 

places 
a 

ofer1r 

2 
1 

PROMOC IO 
núm. 
places 

2 
1 

/ 

INTERNA 
model 
selecció 

opostctó 
opostció 

b) Llocs de treball subjectes a 
Modalitat de selecctó e dec1d1r 

la legislació laboral. 
de la en e 1 mamen t 

concurs-oposictó convocatòrta d'entre: 
oposició: 

Denomtnació 

Auxiliar Administratiu 
Auxtliar Policta Local 

concurs, 

n' places 

1 
2 

Adscripció 

Secretaria 
Po ltc i a 

o bé 

6è.- APROUACIO DEF!NITIUA IMPOSIC!O 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS ENLLUMENAT DELS C/ 
POCAFARINA I UN TRAM DEL C/ RAFAEL MAS.-

I ORDENANçA 
CEMENTIRI I 

6.1.- Donada compte de les al.legactons presentades 
pels Srs. Josep Pla Duran Pere Isern Gironès contra 
l'acord d'imposició i ordenació de contrtbuctons espe
Cials per al finançament de les obres d'enllumenat dels 
carrers Cementtri, Pocafarina 1 un tram del e/ Rafael 
Mas. 

U1st l'informe emès per Secretarta-Intervenctó, 
S'acorda per unan1m1tat: 
Primer.- Desestimar la reclamació presentada pel 

Sr. Josep Pla Duran contra l'acord d'imposició 1 orde
nactó de contrtbuc¡ons espectals amb motiu de les obres 
d' 1nsta I. Iac ió d'en llumenat a un tram de I carrer Rafae I 
Mas i als carrers Cementiri 1 Pocafartne, per tractar-se 
d'un nou projecte que no té relac1ó amb el de ALUMBRADO 
PUBLICO, 2a. FASE DE MEJORA Y MODERNIZACION DE LA UILLA, 
de I 'any 1973_, i afectar directament a I' Interessat el 
trem actual que es realitza d'enllumenat. 

Segon.- Estimar la reclamació formulada pel Sr. 

335139 



Pere Isern 1 Gironès, 1 prendre el cost real de les obres 
d'enllumenat dels carrers Cementiri, Pocafartna 1 Rafael 
Mas, a efectes del càlcul de les quotes corresponents, 
d'acord amb l'arttcle 31,3 de la Llet Reguladora de les 
Htsendes Locals. 

Tercer.- Aprovar deftntttvament l'ordenan9a fiscal 
de les contribucions especials per les obres d'tns
tal.lactó d'enllumenat públtc als carrer Cementiri 
Pocafartna 1 a un tram del carrer Rafael Mas. 

Quart.- Publtcar al Butlletí Oftctal de 
víncta els acords elevats a deftntttus i el text 
de l'ordenan9a fiscal aprovada. 

la pro
íntegre 

7è.- APROVACIO DEFINITIVA DEL 
JAMENT DE LA ZONA NORD DEL MUNICIPI I 
DEL REC MADRAL.-

PROJECTE 
EL DE 

DE SANE
SANEJAMENT 

7.1.- Atès l'acord d'aprovació intctal del Projecte 
de tres emissarts per al sane¡ament de la zona nord del 
municipi i el de sanejament del Rec Madral, en sessió 
celebrada el dta 30 de gener de 1990, 

Vist que durant el període d'exposictó públtca, 
mttjan~ant anunct publicat en el B.O.P. num. 34 de 20 de 
mar9, no s'han formulat al.legactons, 

El Ple de l'A¡untament acorda per unantmttat 
aprovar deftnttivament el pro¡ecte de sanejament com
prenstu als tres emissarts de la zona nord 1 del Rec 
Madral, redactat per l'arquitecte Sr. Manuel Alemany 
Masgrau. 

Bé.- APROVACIO ESTUDI DE DETALL DEL SECTOR ANOMENAT 
"CAMP NOU".-

8.1.- Redactat per iniciativa privada l'estudt de 
detall, i atès l'Informe favorable dels servets tècnics, 
s'acorda per unanimitat: 

Pr1mer.- Aprovar inicialment l'ESTUDI DE DETALL 
redactat per l'arquitecte Sr. Jordi Azorín Armela a 
instància de MODUL.LAND S.A. i referit a la mod1f1cac1Ó 
de volums en el sector anomenat Camp Nou. 

Segon.- Obr1r un tràm1t d' tnformació públ1ca 
m1tjan~ant anunci al Butlletí Df1cial de la província 1 a 
un dels pertòdlcs de més ctrculact6 durant un termini de 
qu1nze dies. Es nottftcarà personalment als prop1etar1s 
i altres interessats afectats directament, compresos en 
l'àmb1t territorial de l'E5tUdl de detall. podrà ser 
exam1nat per qualsevol per5ona 1 5'hi fo~mularan le5 
a I. legac tons que 51gu tn procedents. 

9è.- APROVACIO ESTUDI DE DETALL MODIFICACIO ALI
NEACIONS C/ R. CASADEMONT.-

9.1.- Examinat l'ESTUDI DE DETALL redactat a 
1nstànc1a de CDNSTRUCCIONES HERMANOS MALAGON S. A., R.E. 
n• 874, sol.ltc1tant la modtf1cac16 de l'al1neació del 
carrer Rtcard Casademont, s'acorda detxar-ho sobre la 
taula. 
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10è.- ACORO D'ACCEPTACIO DE TERRENYS DE CESSIO 
OBLIGATORIA DEL PLA PARCIAL LLAGOSTERA RESIDENCIAL.-

10.1.- Examinat l'expedient per a l'acceptació de 
la cessió gratulta de v1als, zones verdes equ1paments 
del Pla Parc1al Llagostera Res1dencial que ofere1x Na
turaleza y Aire Pura S.A. 

Atès que és d'1nterès per al municio1, l'AJuntament 
en Ple, segons el que preveu l'art•cle 31 del Decret 
336/1988. de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Patr1mon1 dels Ens Locals de Catalunya, en relac1ó 
amb I ' a r t . 19 O • 2 de I a LI e 1 8/19 8 7 de 1? d ' ab r i I .• Mu
n1cipal 1 de Règ1m Local de Catalunya, acorda per una
nimitat: 

Pr1mer.- Acceptar la cess1ó gretulta de v1als, 
zones verdes i equ1paments que Naturaleza y Aire Pura 
S. A. ha ofert a I 'Aiuntement segons el prop1 Pla Parcial 
Llagostera Res1denc1al aprovat per la Com1sS1Ó d'Urba
nisme de G1rona en data ? de febrer de 1988. 

11è.- ENCARREGAR PROJECTE URBANITZACIO DE L'AV. DE 
L'ESPORT --TRAM U.A. RASET AL PAVELLO--. 

11.1.- S'acorda per unan1m1tat encarregar la 
dacció del projecte d'urbanització de I 'Avinguda 
l'Esport, tram que une1x la Unitat d'Actuació RASET 
e I pave lió po I isport IU 1 a l' arqu 1 tec te Sr. Robert So !er 
Aluart. 

re
de 

amb 

12è.- ACTUALITZAC!O DE L'INVENTARI MUNICIPAL.-

12.1.- Atès que l'art. 102 del Decret 336 / 88 de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patr1moni 
dels ens locals, obliga a l'actual1tzac•ó continuada de 
I 'Inventari munlclpal, sens perjudici de la seva rec
t1f1cac1ó i comprovac1ó

1 

Donat que amb ocas1ó dels tràm1ts prev1s a la 
reparcel.lac1ó del P.E.R.I. del Pu1g del General s'ha 
observat com a finca municipal la que seguidament es 
descr1u: 

--Porció de terreny de 882m2. que rad1ca a l'a
nomenat Pu1g del General 1 que del1m1ta al nord amb el 
carrer Lleó I en line<!l de 4? m., al sud amb parcel.la 121 
del Pu1g del General en línea de 42 m., a 1 'est amb 
parcel.la 113 en línea de 19 m. i a 1 'oest amb parcel.la 
122 en línea de 17,?0 m. Tè el n~mero d'ldent1f1caclò 
cadastral 1708104--

L'Aluntament Ple acorda per unan1m1tat: 
Pr1mer.- Actual1tzer l'Inventari mun1c1pal amb la 

incorporaciÓ de la seqüent f1nca: 
"Porc1ó de terr;ny de 882 m2. que rad1ca a 'a-

nomenat Puig del General 1 que del1m1ta al nord amb el 
carrer Lleó I en I in 1a de 45 m. 

1 
a I sud amb parce I. la 121 

del Puig del Gener<!!! en línea de 42 m. , <!l l'est amb 
parce I. la 113 en 1 in ea de 19 m. 1 a 1 'oest amb parce 1. la 
122 en 1 ínea de 17.,?0 m." 1 amb adscr 1pc 1ó com a bé 



patrimonial. 
Seoon.- Instar la se v a InscripciÓ en el Registre de 

la Prop1~tat d'acord amb allò pre v 1st a l'art. 120 del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals legislació 
hipotecària. 

El Sr. Alcalde pren la paraula per al. legar 
¡ust1f1car la urgència per tractar els següents temes no 
inclosos en l'ordre del dia: 

ports. 
- AprovaciÓ comptes del Patronat muniCipal d'es-

- Nomenament representant municipal 
Local de la Creu Raia. 

a la Junta 

Justificada la urgència, aquesta queda declarada 
per unan im1 tat. 

13è.- APROVACIO COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS.-

13.1.- S'examina el resum econòmic-administratiu 
corresponent al perfode comprès entre el d1a 21/11/1988 
al d1a 22/1/19901 el moviment adm1n1stratiu de l'any 
1989, que ofereix el següent resultat: 
RESUM: 

TOTAL ENTRADES ............ . 
TOTAL DESPESES ............. . 

DIFERENCIA EN CAIXES ...... . 

12. 362. 341 .•- PTA 
12.344.401,- PTA 

17.940 .• - PTA 
S'acorda per unan1m1tat aprovar el resum econòmic 

presentat pel Patronat Municipal d'Esports, corresponent 
a l'any 1989. 

14è.- NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL A LA JUNTA 
LOCAL DE LA CREU ROJA.-

14.1.- Es dóna compte de l'escrit presentat per 
l'Assemblea Local de la Creu Ro¡a en què s'informa de la 
possibilitat de designar dos representants municipals, 
per a la seva integració en l'òrgan de direcciÓ de 
l'Assemblea Local de la Creu Raia, tal com estableixen 
e I s Est a tu t s de I a 1 ns t i tu e 1 ò . · 

S'acorda per unanimitat quedar-ne assabentats. 

17è.- TORN OBERT DE PARAULES.-

17.1.- No es produeix cap intervenció. 

I per no ha v er - h1 mes assumptes de què tractar, 
quan són les dotze de la n 1 t, e I Sr. Pres i dent a 1xeca la 
sess1ó 1 amb ella la present acta, qu s1gnada pels 
ass1stents, amb m1, el Secretari, qu 

L ' ALCAI.DE 
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ELS REGIDORS 

ACTA NC> 6 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 19 DE Jt:NY DE 
1990.-

A la vila de Llagostera, a dos quarts d'onze de la nit 
del dia dinou de juny de mil nou-cents norantR, a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila es reuneix l'Ajuntament 
en Ple per celebrar sess1o extraordinària sota la 
Presidència del Sr. Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau, 
amb l'assist~ncia dels Regidors Srs. Robert Portas 
Gruart, Lluís Nuell Creus, Francesc Boadella Butifiach, 
Josep Agustí Canals, Josep Ayach Costa, Josep Albà 
Matamala, Lluís Ciurana Paradeda, Robert Bados Ferrerós, 
Salvador Devant Ribera i Alfons Elordi Martin. Excusen la 
seva assistència els Srs. Josep Mir Miquel i Joan 
Fabrellas Lloveras. Actua com a Secretari el Sr. Ramon 
Serra Vergés. 

El Sr. President declara oberta la sessió 
l'estudi de l'ordre del dia. 

s'entra en 

lr.-«APROVAC'TO PFOJECTE CONTRACTE DE CREDIT DE 
89.821.900.-PTA FNTRF EL B.C.L.F. I AQUEST AJl'."TAMI'';T.-

lal Vista la c~municacto de data 30 de maig del 
Dir~ctor General del Banc de C'r~dit Lo~al d'Espanya, per 
1a q11al ec, tramet proj.~·te rlel c~.ntractc de Crèdit rn 
tràmit entre l'rsment~t Banc i U~Ue3td c~rpora~il, 
aut rit ·a• en reunió de-l C'on>cll J'Admi.ni.ctr i•' d'.lq'lE! 1 
llanf:' CC'}ebrfld.l en l'E~mcnt,.dn data per import d• 
89.8::!1.90'>.-PT\, umb d€'-ltí 1 divErse<, i.Jv 'r·~ion>, d'acord 
amb 1'1 <ol. li· itud form·•t'ldl ··n E'l seo; di'l pE'r rord dei 
P~" Je 1'\junt'l.m nf, s¡l:>j<" tr a lec ~"<";jÜ<"nh ·ondicion~: 

;)35141 



Tipus d' inl ""' nomi nd: ll per cent, 
- Ta·a anual equivalent: 11'757 per rent. 

Perí o de de rPPmbo n<amc-nl : 11 anys ( 1 de carència i 
10 d'amortització, suposant la quota financera trimestral 
per interessos i amortització la quantitat de 4.206.115.
PTA i l'anual 16.824.162.-PTA. 

Vist el projecte de contracte de crèdit tramès per 
aquell Banc, i atès l'informe de Secretaria-Intervenció, 
emès de conformitat amb l'establert en l'article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 

Per la unanimitat dels onze membres assistents a la 
sess1o, dels tretze que componen la Corporació de dret i 
de fet i, per tant, amb el quòrum establert en el nQ 1 de 
l'article 431 del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 
d'abril en l'article 112.i)de la Llei 8/87 de 15 
d'abril, Municipal de Règim Lo~al de Catalunya, 
s'acorda: 

Primer.- Aprovar el projecte de contracte tramès pel 
Banc de Crèdit Local d'Espanya, tal i com està redactat. 

Segon.- De conformitat amb l'establert en l'article 
424 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, 
es sol.licitarà autorització a la Generalitat, per 
mediació del seu Departament d'Economia i Finances. 

Les clàusules de l'esmentat projecte de contracte són 
les que, literalment, es transcriuen a continuació: 

"CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 
Reunides: De una parte, D. Andrés García de la Riva 

Sanchiz, como Presidente y en nombre y representaci6n del 
Banco de Crédito Local de España, S.A., doaiciliado en 
Madrid, Paseo del Prado, número 4, C.I.F. A-28-000719. 

Y de otra D. Narcís Casas Masgrau, como Alcalde
Presidente y en nombre y representación de yuntaaiento 
de Llagostera (Gerona) domiciliada en •••• C.I.F. 
Pl709600I. 

Convienen: 
IQ En formalizar por media del presente documento, y 

en base a los e pedientes tramitades por las citadas 
partes el préstamo con previa apertura de crédito, que el 
Banco de Crédito Local de España (en adelante el Banco) 
concede a Ayuntamiento de Llagostera (Gerona) (en 
adelante el Prestatario), y cuyas condiciones 
particulares 

Importe 
ochocientas 
(89.821.900). 

son: 
del préstamo: 

veintiuna 

Carencia: Ol año 
Amortización: 10 años 

Ochenta y nueve 
mil novecientas 

Periodicidad de amortización: trimestral 
Número de plazos: 40 
Interés nominal anual: 14 '000 % 
Tasa anual l"quivalente (TAE): 14 '752 % 
Comisi6n d disponibilidad nominal anual: 1% 
Periodicidad liquidaciones: trim tr l 
Comisi6n d~ apl"rtura: O 

rail lones 
pese tas 

Comlsión amorti.~nción · nticipada: O 
Interfs de dl"mora nomin 1 anual: 18 % 
GRrflntías: Parliripación municipnl n los tr·ibutos del 

estada en la ¡•,rt ¡uc r ,ult de repRrtir 
proporcionnlmentr n 1<>< impor·tp, formnli;;ados o a 
formlll izar con l1s r nt id.!d•• pr<"' tamist11 qui" t!"ng n 
otorgadas u <tot''U<'II opcJ',\cinn<·> dt <'rl;dit~ con ln 
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garLntía dc estr ICLUI~ ., ,iemp~e qüe dichd parte asegure 
el pugo de lEJ'l carg<ts fínan· ie res pendiertPs. 

ZQ. El Preqtal<trio ~e cbl ga a rftntcgrar u dicho 
Bapco las ~um<t ; dr Ç.llF J 1spn~a, <1< í como 1 o<> in te reses ~ 
co~ 1 <>tones, ) CLan t 0"" gas t. ; :,( de" <:>n,;uPn a favor del 
~~~re, como consccuencia d~' pre5ent<:> CLntrato mercantil 
Je pré-st.l'lmc cor. PI"'~" 'lp"rtura d<:> crêdito, de acuerdo 
Lor las condtciones purtic~lares an~es indtcadds y con 
<>uj<:>ctón u la3 condiciores generale> que ~E detallan a 
continuaciór. 

CONDICIONES GENERAlES 
Primera.- El Banco con·ede ün prés~ano con previa 

apertura Je crédito al Prestatc1rio por el importe maximo 
y para las finalidade~ que se detallan en el anexo P~mero 
1 de este contrato, y a desembolsar Je conformidad con el 
calcndurio de disposición de f?ndos entablectdo por el 
Prestatario, qüe ~e une, a~im•smo, como anexo n~mero 2. 

Segunda. Para El desarrollo de esta operacton se 
proceder' primeramcnte a la apertura de una cuenta 
denominada "Cuenta General dc Crédito". 

En esta cuentu se ir'P ad(udando la~ cantidades que el 
Prcstatario soltcite y ~1 BaPcn desembolsc con cargo al 
cr6dito y para los fine~ y seg~n el calendario 
establcc,do por el FrestEJtarto, h'lsta que '>E f< je la 
deuda irfinitiva y sc proceda a ou con&olidación. 

Fl Prestatartn ef€ctuara las pe+tcloneo de fondo~ con 
carga a esta operación m~diunte comunicac:oncs suscritas 
por Pl Ordenador de Pagos o persona con co~petencia o 
podrr baatante, debtcndo acompafiarse certificada Je 
tnvcrsión realizada. 

Los iesembolsos c0rrespo~dientes a dichas peticiones 
se abonaran por el Banco en la cucnta corriente qLe 
mantiene abiert~ el el Ban~o el Prentatario, con la misma 
fecha-valor de su adeudo en la "Cuenta General de 
Crédito". 

Tercera.- El t po de interPS que deven~aran los saldos 
dcudores cie la "Cuenta General de Crédito" seré. el '!l;smo 
que el fijad~ par~ ~1 pr(stumo, y el ·'ll~~rte de los 
intereses devcngados ~e c~lcular' ~pl1~~Pdo el citado 
~1po por los d'as de ~aldo ctispuesto en <:>l perívd~ de 
lt_uidar"<n, sobre :abuse de día~ na+urales ~el año de 
que se tr'ltP 

L& comt&tón de disponibilid•d ~e devcngara, eP su 
cas~, sobre la diferePcia entre la~ cantidades que se 
haya previ~to d,<;po..n~<r en Pl calendario facilitada por el 
Prestatar~o y lus r<:>almente dispuestas y adeudadas en Ja 
-i.ada "Cüenta GenErnl de Sr~dito", aplicandose dtcha 
~omt~lQn por todos lo~ d'a~ del período de liqt idac tón. 

La "0'111SA6n dr apcrtu,u s• devePnari ~obre el ~ayor 
límitC" del -r"'dit~ 'OPCC'did~ rerula<lo E•P l'Ste contrato, Y 
S( hara •f,•ti'a, ::Je Urd '1> \ 'ez, on el momento dn SU 
form\lt.:nc iÓ"'l. 

t~ iq~LdYC1(n ie int(I(~E~ y, Pr qu ca~o, cnmisión 
por di-spor.tbll.daci, "E E -~'e et 1ara r 1 1 ~ formil ;n'itcada, 
por P<'•Íc.1o~ t t~estralEq, el (l'"t~o d 1 lE' <ala 
trtmeJtre nlt·Irlll, en u~a fecrc.. '<> c':>n<tlP.o~r'n VEnc~d.;. 
>"IB su r~enb~lso Í'l"l<' lc'ltL, m,•dü ,tp "let.dL con 1 'l m.sma 
fechu-val >T en '11 ru,.nt< ~o rtert• 'lbiET~, en el Banco u 
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un 

535443 



orft•rt~O "'lo fa'I.H -y/ d~miei'iuc.:6r. dc- cobre., 
in,;rC'<:.il.tÍr: €'n 1~ 1cntu e rr1cnt€' ubi~rta "fi C'l Banc' a 
n·Hr.br~ de <.l"J. '" · l'l'> C'ln' 1·iüd€'<: qlw per, i ban f t·vcf"'!C'ntr > 
de! (dc lcf) e ~t-;~d, (sl r· cur<-o(sl. 

\sim1sm , "·n Iq , "•adu C'LtC'tctrt .·orrient" '·€' r.~d,..udnrfln 
'as ,urgq• fin'ln~Lcrqs drriv'ld'ls dc lu pre~entr 0pPr~ci6n 
;-., t=:l Sü r·ao:::o, la-:! corr~c;pondier.tr-c,. u ~~L opC'r i.(_ln~L d 
la~ que pu<>da rentl tur ob1 igad' • 1 [te-c:tllt'i.rlo t~ntr ( 1 
B<lr" -,. 

Fn el 'lll-·ue<t,, dr quE> P ·i!ctie-r·r.n dcuda"' vc-ncidus 
pc-n·i ie.ltC'<. dc- pc>go ül Bur.cv C' m' C1nseruen<:;ia dPl 
prP~.Pntc· c,.ntrlt·> o dP otroB «ntc-rl<,rmEnt• forma)i..ndus, 
Pl "rP<:t'lt.<~rio vcndr4 ohl igado a liquidar dicht~s deudus 
Pn el pltüO ffi.Í.!'l l'rÓXÍIDO, Pn todo ·aso dc-ntro del 
trimec:tre natun.ll inm,.,diuto fl'iiSuiC>nte, a c·HlO fin no 
P'•dni dic,pnncr dE' c'ln• idad nlg•ma dE' lns quE' se ingrcc:Pn 
çn lo referida <uentü corrlrntr basta que queden 
1 iquid'ld'l'S tales deildas, todo ell<> e: in pl"rjuicio del 
de\ eng-¡ ·~e in te reses dP dr.mnra. 

Sr pacLn r prr'SamC>nt~ ~ue rl Banc0 ¡u~d~ t~utorizado 
por el ~r~~t~tario con rarictcr irre~ocable, ~ en t~nto 
no haynn qu~dndo LüncclrdaA totalment • las obligaciones 
que lc• ncumben vorno c•1n•,E cuer.cia dc- ~s te cont rato, púi'<1 
qp]ic~r al puge u murti~ación del pr~Pt mo concedido, de 
sus intc-rcse y comisiones, a los respettivos 
VC'n. irnú·ntoc; ~:~nterioJ'mE'nte r·egul.ldos, ~ualesquicra 
c'-\nt i.da•ies ._,,e C''<; E-tan rr. C'l Banc-n a favor del 
Prec:tatario ~n toda cla•E' dc cuent.<~s y depósitos, asl 
e •'mC• e·n ; 'Tii•usiciono>~· a plazo. 

Dét.ima.-· l"It caS•) 1~ r·ein~id(ntia en el incumplimirnto 
do> las nbl.i.gu irme3 de pago, E'l Banco podr1i declarar 
vencidos todos lus plazns y h'-lcer efectiva cuanto sP lr 
'ldC'ude, prc.ocrdiof..nd~>sc contra todos c.o ,·ualqujera de los 
rrcnrsos señalado'~ c.omo garantia, o C'liYv ingn.'so se halle 
domicili~do e~ el Rqn~o, y -argando las rorrespondiPntrs 
liQuid~cion~s "" la cuenta corriente del Preststar!o o, 
en su cuso, pf~ctu.<~ndo ln ~ertinente compcnsación de 
acurrdn ·on lv prr,isto en la condición general antrrior. 

Und~cima.- El Ban o tendra, en todo momento, la 
fucultnd de comprobar ln realidud de la in'l.ersión del 
pr~stamo en la finulidad a quE' sr destina. Si advirtiese 
'luc r:e da distinttl apl.i.r·ari.ón a la cantidaJ prestada, o 
qu~ dicha aplicaei6n ~e hqcc (n forma diferent~ dr la 
ne ·eqbriamrnte prcv!9tu c0n arreglo o lu legislaciin 
vi~ente, rl Banco podrd re¡;cln~ir el rontrato p0r pf 
mlsmo, ~in n€'cr•i.da·: de rc•rr,oluci6n j•td.iciul, si..,ndo a 
cr1rgn d"l f'rrft'l.tario ton daiioF 'Y pf'rjuie ios, gast.'l~ 
< 0'3l0(;. 

~lo ol:Jstantr, n ~a•o dc in~umplimi(nto, el B~:;r:.ec 
req~~rir6 prev aE~nte "11 Prcatatario par• que d~ al 
importe ~el pré t'1m, lu dplicqclc:;n poetada~. al no ;er 
atend;do €'StP r~q,~r1~'rnlo, pcdr6 pr-crdcr a la 
escisi6n d(l C'ontrEto. 

D•1 )d{cim8.. Fst< CJI'ltrato dc pré"tamo, acreditat ho dc 
l o~ligdc iór¡ dE p ge, .ma \.e. i'1tervenido por frdatario 
plibli~o, terdl'ii e r'Í.ct<r r¡(cut vo, purli ncto <"l Banc, n 
ra~o d( inctmplim,ento, hu~rr efe~tiva~ tola~ 1 • 
~bligaç'ore• .uc o1tiene 1 Ge ~ri.,cn dtl mi ~o. 
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A cfccto::. de> lo d <:p,te' te r n Pl art íc u lo 1135 d(' la 
lE'Y dc Fnjuicid•Jlicnto Ci vil, Pe J,"'Ctd Pxpreo;¡urnent.,- por 
lLs LOntratantps que Ja liquid"'ci6n para ~eterminar ]Q 
deuda ejccutivamertr IPclamablP se p!'a'ticar6 por nl 
Banco, el cual P"pedir6 la oportura ftertificación q~c 
rE'coja rl saldo que prcscn•e la cuPnta al diu del cierrc. 
En su virtu.1, bastc.r6 ,:Jilrli el ejPr( re ro de la ac.::ión 
cjccutiva 11:1 pre>;entac,<"n d·' E'.Jte documE'r to interver.uio 
por fcdatar"n pública, juntarnente ccn la ccrtificaci~n 
prevenida Pn E'l art(culo 1129, ~úrnero 6, dc la Ley de 
Enjuicia~icnto C&~Ll, v le aportaci6n de otro certificada 
expE:>dido por el Bancn •iel saldo quE:> resulte a carga del 
Prestatar o; en dicho salde certificada hari constar el 
fedatario pública que intPrvenga, a requcrirniento del 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparPce en la 
c11entu abierta 1011 detodor y .¡ue la liquidación de la deuda 
se ha practicada en la forma pactaa en E'Ste contrato por 
la< partE's. 

Decimoterccra. El Prestatario queda obligada a 
comu~irar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
ftuqlquier modo a las condiciones de estc contrato y, 
CLpetlalmente, a los rAcursos dados en garantia, así cornJ 
a las consi~naciQ~es pr~uupuestarias para pagar al Banc0 
la carga financrE'ra anual, a fin de que pueda r~currir 
lE'galmE>nte contra 'os qn<> <>stirne le perjuJiquE'n. 

A·imismo el Prestatar.o deberi remiti• anualrnente al 
Bqnro c~pia uel Prcuupuesto GE'neral vrgente y de la 
liquidaci6n del a~terior. 

DPLimocuarta.- El a~nco podri cedE'r y transferir a 
otras ~ntid•de~ Financieras sus derechos y obl igaciones 
derivades del pre~E'nte contruto, con el ~!calc€ y 
c~nlE'nid~ que con aguéllas convenga, y sin mis rcquisLto 
Q'-•E' la. prevra ~omunicnción al PrE>statario, y çp1e no 
suponga co.-t. "'dicion.:~l alguna para el mismo. 

Decirnoqtinta.- Se~in D cargo del Prestatarr~ laE tasas 
y dE'~is tr butos e impuE>stos que graven o ~uedar. gra~ar 
el present<> contrato de pristarno, sus :ntcrescs, 
CLmisiones y urnortizaci6n, pues el Ba~co h~ dc perc:bir 
(rtPgrdrnPntc, en todos los rasos, las canti1ades liquida~ 
que ·;r fijan E'n E 1 cuairo de •1mc:rtizuci6n o los ínterE'uc:: 
intcrcalarios, e-n "H C''.lso, o dc dE>mora, usi comv las 
c~misionrs que ~onutun en l~s ccndr~roncs de este> 
contr'lto. Ser6n lQmbi~n a ~argo del Prestatario todos los 
dcm(b gastcL o~usion~dcs, en su caso, por el otorgamier.to 
d€': f'IE'E.r-ntE' contrato. 

DP imose·ta.- Los JuE'ces y Tribunalcs c~mpetE>nt~s para 
entcndE'r rn ruantas CUE'<tiones litigioLus se pucdan 
derivar dE'l pre~cntE' ccntr'.ltv serin los de ~adrid, a 
qurcnc~ la~ partes cc-ntrnt'.lntcs SE' sometcn, con renurcia 
C'J<prPsa de <,•¡ propi o f•wro. 

Decirnos~ptima.- La dPmvra E'~ r-1 pa~o a suL rcLpe>cti~os 
\E'ncimientr~ d~ las cantidades que po• inte>rcLcL, 
ton'sioneL y, e>~ LU caso, amort 1zar 6n, haya dc 
r:c.~t <;fac;r e-l Prestatario al Barcr en v'rtud dc estP 
cortrato, dc\engar6~ Jía a día el t'po de inte>r~j dc 
d€'.JIO r c11tablc-c ido en lci< ondiciones dc c ... te pr(.stamv, 
a¡;l• ·do durunte lo< ..;L'lS del período dE' liquida'"ión :1-

r.obrt la b'lLr dE' lo~ J ra< naturnles del nño dc qJe> lC 

535144 



trat~, adoud6ndo~e asimismo en la nnteriormente citada 
cu~nta c-orri~nt~· abiert:1 en el Bant·o a nombre del 
PrPstatari~;, m€·di.ante liquidaciones u I'racticar en el 
~ltimo dia dc cada trimestre o en Iu fechn en que exista 
saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los interrses dr demora l[quidos, devengados, vencidos 
y no ~atiHfechos al fi.nal de cada trimes~re natural, se 
capitalizarén como aumento de capital debido, y 
devengaran a su ve~ dia a dia nuevos riditos al tipo de 
interis moratorio indicada. Las liquidaciones de 
intereses de demora se notificaran al Prestatario para su 
comprobación y demas efectos. 

Decimoctavo.- El Prestatario se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y tramites exijan la 
formalizaci6n y desarrollo del pr~stamo, la aplicaci6n de 
los fondos a la ejecuci6n de las inversiones que con el 
mismo se financian, la garantia y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

39.- Est.e docnmento podra ser elevada a escritura 
p~blica o intervenido por fedatario pdblico, a petici6n 
de cualquiera de las partes, siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalizaci6n 
pública o intervención indicadas. 

Y en pruPbo de conformidad firman el presente 
documento por duplicada y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha ant~s indicades. 

Por el Ranco Por el Prestatario" 

Tercer.- Facultar el Sr. Narcís Casas 
Alcalde-President d'aquest Ajuntament, per 
qualsevol document que sigui necessari 
l'efectivitat del contracte.» 

2n.«ACCEPT\CTO AJUDES P.C.O.S.C. ANY 1990.-

Masgrau, 
signar 

per a 

2a) Vista la comunicació nQ 6899 de la DELEGACIO 
TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GE"l'ERALITAT DE CATALUNYA A 
GIRONA, R.E. no 977, pel que es dóna compte de la 
inclusió d'aquesta Corporació en el P.U.O.S •. C.l990 amb 
l'obra nQ 8~ titulada ·~rbanitzaci6 Plaça de Catalunya", 
amb una subvenci6 de 19.160.260.-PTA i 

Vistos n\.·i mateix els models tipus a utilitzar en 
l'actuació administrativa de l'obra de referència, 
tramesos en comunicació nQ 7319, R.E. 981 per la 
DPlegaci6 Terrilorinl del Govern de la Generalitat a 
Girona, per unanlmitut dels onze membres assistents a la 
sessió dt'ls trctze que lli componen i, per tant, amb el 
quòrum que fixa la llPi R/87 de 15 d'abril s'acorda: 

Primer.- \c~eptar l~s ajudes incloses en el Programa 
Fspec-ífit pc·r ·" .. Lre,. •1'urbanització de vies p~blique!': 
urhar·es d<'1 Pln l'nie d'Obres i SPrveis cie Catalunya, any 
1990, apruu;¡\ ¡·el Dec·ret 123/1990, dP lt de maig, per al 
finançam€nt dl' l',,br' n" Al/''JO, titulnda "t:rhanització de 
l11 Plaça Catalunya. 

SPgon.- \ccpptur 1~ 

dEo".;r·n~olu¡.-am<'nt d, 1 Plu. 
Tc>rc•'r·.- Que aqueRt'l 

"t:tr~ntidn lli ldpt.ri+tt dr 

nnrmati\a a pnn ndn per al 

(', r·porn' ió cons id<'rn qu<' t~ 
g~slió adminiHtrnti•n i t~cnicn 



per al nc>r·mtd dt:><::E'nV'"llL ... ·'lmrn d<' l'<.><.> 'I 16 r'p lrL olrer 
i a ac,UC'St efrctE'r. der ._gn•l com a IJrE>' l0rE facu 1 tatius 
de les vbrC's E"ls SE'Il)'Of[, JosE>p H11. Ill'·uléc, Fr~d"!'Í 
C'a'-ré-Rom< r s 1 Fra"!c E>LC Rf ,;ol ta, 11mb • ítol profE"s<;: -:nal 
d'arq itE'ctes, qrnb n" Je col.l<.>g.nto 17780/5, 7001~0 i 
3002/3 re•pectivament, rn rel.c ~ ndrn1r.~trat1'a ~mb la 
corporaclé E"r co"!cepte de cor¡trartal~ expressament a 
aquert fi cuc no pres•0~ servei en rap organismE" 
oficial. E9 dE"~ignen com a t~~nicr col.laboradord <ls 
sen)ors Joan Rtera \1ddl, arquitrc•C', asseqqor urbanfqti~ 
d'uquE.>~t \juntampnt, 11mb nQ dc co'.'<giat 109ïl/1 i el 
Sr. Gcn's ~3Y~ Sarri, arquitecte •ècnic d'a~ucst 
\juntamEnt , amb nn fp col.lE>g111t 35~. 

Q~ar~. FE>r .on.•ar a la Generalitat dc Catalunya que 
aqUE>"'ta cor~.:>raci6 dispona, en ferm, dels terreny!:., 
"ervituds, E"lcrgia, conre8sions, permisor. 1 
autoritL~c:on~, tant oficial~ com particul11rs, SU[ són 
necessaris per a la normal real~tzació de l'obra, i ~s 
compromet a a~ortar els documertL acreditatiu!:. de 'a SC\Q 
obtenció. 

C'tnqui>. · 
mate_ x, a 
1ncidi:-n,1a 
l'iniei de 

Aque!:.tu orporació local CJ compromet, a~'i 
solucioner a: s~u càrrec exclusiu q~al~a,ol 
qup Pn qqteLt aspecte ~ebre\ Lngui &~"l'1S d~ 

leq obre~ o durLrt la seva execució.» 

T per ro ha\E>r-hi més a-ss.1mptes de quÈ' trac tar en 
1 'ordre cjp] dig, quar. són lE>"i onzr -'-· m ".G de lu 
r t I el Sr. A~ al de a xec a lu ,-:_la lu 
pre~<>nt actf\ 1 que €s sign"lda pels l mb m 1, el 
<::.ecrC>tari, q~e 1-Jo Ct'"r•1fico. 

L'Alf'ALDE 

\C'TA NQ 7/90 ~F LA SFSSIO CElEBRADA SL DIA 2f DE J.NY DF 
l'l90.-

\ la v~la dc lla~ost"'r~, f\ lc~ deu d~l \aSyre ~al d_a 
\lft ·-;i.1 d~· jur¡y rie mi: n 11-centr. ror&nta, a la Seda da 
Sesqio~. d- la C'uoa dF lL \ala es re~nei · l'Ajt~tumcnt ~n 
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PlE per C'r, btL.I ::e .. !:.L~
4 

'-rdLrur.!a :;otq ld ...-re~Ldf'nc ic 
... el 'r· A.• cld(lo, !:.r. N~r""t~ f\_r'-<"! ~L .f!rn•J, 'l.rtb l'a.üc-: 
t~rci• iels R'~ldo~J, Srr. R~b rt Port~~ GrL~rt, FrMn"PBC 
Boar1e 11 'l But ñ<ch, Jo< Pp Agu >t ¡ C''ln'll . , J<>L< p A\ Lch :'os
• ~o., Jo•e¡ AJI:i- "<l'dndlu 1 'luís Ciur<~"'< Parac<'da, RobE'rt 
Pr.d ;n • rr(IÓ•¡, '\lfJn< E Cr•1• '1qrt :r i Joqn Fubrellc; 
llo\C>rc.•. r:xct H:n lèl ("eva ac- ;i!3t-È'pc i elL ~;;r.-. Lluís 
NüC'l~ C'rE" ¡<,, ">alvad r '-vqnt R1b€'ra 1 J •,~"' Hir "1<-,u~l. 

A'tu& rom a 5e rcts,¡ri ,::_Sr P•m•1 Scrru V·r-¡~é·. 

Fl Sr. Prc ;idc'lt dC'~~'l.r'l c)l:•rta .a ~C'BJi6 1 >'E>ntr:-a er 
''E"!ltui1 d<''" te'!le.- in-' s s C'r l ' cr:irc ->pl 11 

lr.- «Ll•C'~lR.'\ T APROVACIO ">F L'AC f\ DF '.A <:E"'SIO A'I;Tf
RTOR.-

ln] E·· llE'ltf'i en le" actE"'' dE' l(n nen<,ior<, antE'ri."r:::, 
~E'lebradC's C'l di~ \Ïnt-i noti ~e m~ig E'l d~rou dc juny 
-=..uc-, trcb-¡ ¡E'L ce>nformc•!., <-6n apro.,ndE'L p-r unaramitat.» 

2n.-«DEFENSA JlRIDICA F~ El CONTF CIOS NO 
I~TEnPC~ T P~L S~. FF'IPF PFRFIRA RAMOS. 

~82/90, 

~u] \1rt Pl ~ontC'nclòS ro 182/90-S i~terpoLut ppl Sr. 
f(li~c ~ere1r..1 Ramo~ dú\Urt E'l Tribun'l.' Super:-1or dP 
J'un• Í' La d~ ('.qtolu'l~a, "'E'rció Fr1m~ra, Conten, iór,-.\dmi-
'lis .. rlltiu-Pre 1 !èrc ia¡ n-uc.stliDú-iÓ dE" l,¡ re-c lnml:-iÓ 
fcr11ulod< cortr trP!'.. liq, d ( lO'lL pe' e oncept~ dc P'us
~i'uu i dcsprts d'un cun\ d' LmrrP~".onn o'acorda per 
UT·l>l" ID tEt: 

I· Scl.l ic it<Jr u Dtp.Jt~c ió dr Gir< n'l, s,¡ tra'll,¡;d dC'l 
SEr~ei d ' ArLio•~rciu ~~r'd a, qtP q'cncdrrcR~i dP la 
dc-f<c'nJr ¡ur 'd ca E't r 1 co•ltf n 's 10 11~2/CJO < ir¡terpooat 
pPr FPlipe PErPirs R mc.< i D ~~-ttma ió n la ·e~lcmaclÓ 
f<'rmLl_da cortrc. t.C'!l l1 u dc. n< P<'l tc•ncPptc Jp FhiL· 
Vñl 1a.» 

3r.-MB\SFS PFR \ L\ CONfRAC'T\C'IC ~E DOS ~UXILIARS DE 
!~POliCIA lOC'~l.-

3'1. · Sotme ;er 1 ror-F'HC.~ .\ lE'::: BasE'<, pPr a lu 
convocat >r:u d ' opo<.~J.6 l.liure ver u la cvntract«cL6, 
mitj'J~ant t~ntr.,t~ lubordl, dP du~s places d'AuxilL'li 
dc la Pol'r'u Lorct!, pE'r ~nan'm.•nt 1Pls de~ membr~n de 
l<J C'or:-rorac'o as•.Gl~'n'; a la <.,'bsl: s ' acJrJ,¡ ic.nar-l,s 
upn,.,ac ió.' 

4t.- (RATIFICAC'IO OR l'ACORD DF ~A ro~:•SIC DF GOVF"~ 
~· \PROV\~10 DF L\ P..E' \CIO :l'F."<TIT\'f~ I NlC'l ~~ D:' T'O"ll V'TO 
">E;:_ fERMF 'I"NICIPA'. 

4ú] V'st l'~·ord .dopt~t .,rr L'l. ··omi<u 6 dC' a ... ,~rr:, li'n 
J un ' elPbr. da r di diil..)U dc juny, d'apr..:JV C. - dC' la 
Rel•ci6 d'FPlit'lt i •ur'is dc Pobllci6 d 1 TermE' mtnic' 
rr', trt.nfi'r.~ ,rt '" DclE""'<l .·Pr i"l 1al ~'F·ta•.ií<tica, 

n e rr.pl im nt dc I ¡u. d ·' ,11 e 1 R 1n-:. !"l"e ret 11::21 •988, 
de 18 dr ro.,cnbr~, C'!'J•C' ~lini! , te .'ll 21).09.89, ,•t-re> 

lL b.¡¡., pr· 'imin'lr. per l Iu f rn,, L dC"> (' nro. Ccr:c-~1-



000064 

de la Nació 1990-91 i Renovació Padronal de 1991 i 
Bxaminada l'esmentada Relació d'Entitats i Nuclis de 

Població i trobada conforme, per unanimitat dels deu 
m~es de la Corporació, s'acorda ratificar l'acord pres 
~ Qa Ccmissió de Govern el dinou de juny i donar-li 
aprovació.» 

Aab la vènia de la Presidència s'incorpora a la ~~ió 
el regidro Sr. Lluís Nuell Creus. 

&ct:)rdta, 

JUT.JA.T DE 
QJIAR,T. I 

- Au•e•ltaa~ l4 petició d'una subve~ció al f• Serveta Socials de la Diputaci~ de Girona per 
i lea àespeaes més elementals del fu~cionament 
l'Avia. 

~~~l~,- Autoritzar amb càrrec al Capítol 2, Article 



11l-

2~, p rt idr<; ~2Z i 223, ur.c.c dvt"lc 16 e qt L\ ler t al 50% de 
!( _ d<:''ipr • e<; e lc ner t<tl•. f-t'I 1l f mc i er amer.t d- 1• Llar 

T~rcer.- Auto~.t."lr el ~r. Alca'de-Pze,~dcnt per Lig-
~•r totL el• ~o um~nt qu 1guin nrces · •t per aqurst 
4" i . . 

1è.-(DE~"' \R\CIO D'URGFNC:::A. 

7"1] F' r~~idor Sr. Jos<:'p "hr "11quE'l ¡:ropo!:' tractar 
p~r u~1rn~1a le ' rtaciorL d lntrojuir en el derurL dc 
1 'e -e te ió de l'obra dC' ropstrt.cc 1Ó JPl P 1"cllv Pol i&por-
+ L J. • 

Sotmes~ ú vet 1ció ln urgència dc tract"lr dr les va•ta
·.ons ntroduir E'n l'~tra de ccn~tru ció del av~ll6 
Pol<~port"l, f,•, &provada per unan1m ... t:;¡t dels tretLc mem
br 'lJ q•te e c.mpon~11 la C'<:>rpo ~a~ 1 ó. 

7b] El regid~r ~r. Jonep Agustí ranals propo~a tractar 
per t.r~~ncia l'lugment ie l'ass1gnaci6 per rerollida 
d'e•c'lrr.br'lriE'>,, dc la qual fs c.oncE'ssionari el Sr. M'l.nt.el 
C'armonu Gar [a i expcna les causes qu~ el moti"en. 

Sotmesa a \Otdtió la ~rgència de tra.tar de la reviFlÓ 
dc preus 4e La conressio dc la retollida d'~LLombraries, 
~s aprovada ~~r unanimitat del& tretze membres que compo
n~n la C'orr,r'l.ri6.» 

8è.- <!V RIAC'TONS A TNTPO'>lliR E'l L'OBRA Dl' C'CliJSTRl'C'C'IO 
::>E~ PAVK LO POL I S PORTI' , -

Ba] s·~~tudia La propoRta de leL \Hri~CLCnE a tntr~
d~ir er l'n~ra de conrtrucció del Pavell6 ~~li~port J 

l'i ~eva n~r~~1itaL, 1uc s'ha fet paleso ~n el decur" de 
l'e·~.uc.0 de l'obr&, a 1 com el cost q~e rc~resentE'n, a 
..;qbrr: 

PSY·m~nt QO, gjmnñ• ~-
In'1t'l1. 1 ació del t ... pus Tar&flcx Sport 
dc 6'2 ~~dc gr1 x .........•.•....... 627.0ï7.-PTA 

X.lQ!l e q_b- ,r+ !~~-
~"urvi d~ la xupa de cvbcrtd, pr~\1Ll er pro
jc~te de O'ï mm dr gruix ~Pn~e r~radar, per 
t.n'l dc 0'8 rr.m •ic ,,rlllX foradad'l 85?.260.-PTA 

P~.l<:LtPrLF\,-
~èrcol p'lvimc~tat c0ronamc~t paret façane 
no~d i maclnqat dP leq vor~s . , .• , , , , 361.Ltl.-PTA 

RECrE's·ut del paviE nt wPl ~imnàu o~b mor
ter d~ 6 cm ú<ubt unb hclicòptrr '2) rr.2 
per form~:>r'f:. de '<t bd<e •nport d~ l''l.C''l,_ t 
d~ Tnwfl<> .................. , Ll2.000. PTA 

."un+e·· d.l, t p 't;tent (pcndept dc_!l 
rP•~u~+ ._.__.dc]('"~'" anàli_JiJ de form·~-~ó 

de • ~" im~ n t ) .•••••• , . , .• , , , , , , , , , .• ~C'í.7f0.-PTI\ 

718. 'lO L PT!\ 



~istell<s bàsquet penJades al qostre ( no lr
clou la Lnfra~tructura dc suport ni la in~-

UUO Oti 5 

tal.laci6 elÈ•,trica pr0,L.:t) .......... 1.176 RCJ6.-PTA 

1.n.~!;, A l~JJ'_C' Íl !!. '1 , -

Suplrm<nt pur a ·~ i~qtal.lar ~dels 
flu,òmct~e< rl WC i a~~- hab.tu~ions dc 
neteja (15 unitat~) ....... .. .•.•.. .. 117.600.-PT~ 

El~dric itnt_.-
S.¡ple'Iler.t per '1 millor ... d~ l<.1 in:>t'll.la-
ció, me~ratge, f-JC.t., i clem<nt~ ...... 1.391i.106.-PTA 

L<l m_è i • · t~i_a__,___: 
Supl0ment per a mill~ra dP lu in~tal.la-
cl{, metr'ltge i unitats du roun elements 601.22 7 .-PTA 

TQTA!. (IVA i.nclòs) 5. 5ii6. 070. -PTA 

Aq'lest('.; variuc ions es ~·on~ dE>ren necessàr1~s i ¡;E'r 
un~nimitat s ' ac0rda apro~ar-le&, així com l ' ut.gment de 
coEt q~e represer.ten.» 

9è.-«,IGUF~T DE PRFV DF "A CONCE~SIO DF RECOlLIDA 
D ' ESCO~BRARIFS.· 

'l•) El regLJor Sr. Josep \~usti Can'lls informa a la 
Corp .... r'lc.'6 dc la nol.llcit•Jd formulaJa pC'l Sr. Mlnuel 
r~-mona Garr[n, · once~;ionari de la recoll.da domicilià
I i n. d ' "''" c·mbrar i es, <'D dr manda d ' 11ugme:n t del c<?nt ract e en 
un 12 per cent, F" cau.-:a de l'c.•¡gment dr l ' I.P.C., d~ 
l ' ~mplihció del recorregut del ser,ci del \olum dP 
dei>Calles i 

Proposant l ' ncrPment del ·~ontracte en un Z f'E'r cent 
sol:rL' " ' excrci.ri ¡:llSfat, amb la qual ~o::..¡ el contracte 
inicial s ' elevar 11 un Jl%, s pír~ebr< des dr l ' ~ de ~cncr 
de 1990. 

S·lmp<.¡ a \Ot<.CL..: la t-!"'OpQ•,ta, 
m ·ta t.·· 

1 Oè.- < ~01 ' OBERT DF PARAt'l ES,-

6s aprGv~~a per ~nani-

lOa; El regid1r Sr. Josep Albà Matamala comunica QU( 
s'b~ can,iat l ' hor~~i dc la BiblLot~ca i la bibliotecària 
}, ajustat la sevf! jornadu al nou horuri. C'om u ~-ons~
qutn· <a d ' aq•le:!>t. C'ln' L ' ' auxi::.iar dC' Biblitec.t, Srta. 
Olga r'lscucl, diqpo~a d~ ~1tj~ horu 11Lurc al diu q.J~, =i 
"' co~ç"dcra conv •niert, p·dr1a ded~~ar 11 a'trrq tasque~ 
a 1 e·< o f l e i nc , mu n ·e 1 pal s. 

[< ~onsider· piOLPdE>rt. 

lOb] EL re ¡'dor <;r. \Lfonn Flordi info.ma 'l 1 Cor¡:.'> 
rn.ci6 ~UP la ~rta. ~~nt<crrat ~ar o, drn~ni~trnti•a dr! 
!:'i Ff:'ns ri !.!un i, ip:1l, a~ir~ d >, d1E'S 'l. G1 ror.a per tnl 
d ' s•nbentar-. e d-'s tremits qLr 'h'ln de 'rr ~~r obt nir 
e ·a~uïtar.:nnt mater ll ( Ll1i< L r ul LOr.< llt.rl 

F' Sr. A"c 1 nk I(r. ra q_.c- ,rr}ui.' la <.r+n, v<J~t er~ t 
,., r o C"S purjui t ra! ll \ l" 1 ~ rvrl., i, e n\-e-r ...... E"'rlt q .1. 

r ·· • d' o d ni) cI< mc • 1c r 1 ' •, fun- r namE r t d( ' 
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servei. 
Per altra banda, el regidor Sr. Alfons Elordi s'in

teressa per la possibilitat de demanar una subvenció 
destinada al Dispensai Municipal.» 

I per no haver-hi més 
són les onze del vespre, 
i amb ella aquesta acta, 
amb mi, el Secretari, que 

L'ALCALDE 

assumptes de què tractar, quan 
el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
que és si els assistents, 
ho certif 

ACTA NQ 8/90 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIOL 
DE 1990.-

A la vila de Llagostera, a les deu del vespre del dia 
trenta-u de juliol de mil nou-cents noranta, a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila es reuneix l'Ajuntament en 
Ple per celebrar sessió ordinària sota la Presid~ncia de 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau, amb l'assistència 
dels Regidors, Srs. Francesc Boadella Butiñach, Josep 
Agustí Canals, Josep Ayach Costa, Josep Albà Matamala, 
Lluís Ciurana Paradeda, Robert Badesa Ferrerós, Alfons 
Elordi Martín, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Nuell Creus 
i Josep Mir Miquel. Excnsen la seva assistència els Srs. 
Robert Portas Gruart i Salvador Devant Ribera. Actua com 
a Secretari el Sr. Ramon Serra Vergés. 

El Sr. President declar~ oberta la sessió i s'entra en 
l'estudj delR tPmes inclosos en l'ordre del dia. 



lr.-CLFCTVR\ I 'fROVACIO DE L'ACTA DE L~ 
A"JTERIOR.-

lcl] Es llegci. 
trobada ~orformP, [• 

1 'tl' ta ¡., lr f.c[;<;io 'lntPrior 
upi IV.•tdu p~r ur.animi t.tt.' 

'ES&Ifl 

2n.-«APROVAr'O I~ICIAL ESTUDI DE DETALL "MODTFICACIO 
")'<\LT"J"'<\CION::: (I RICARD C\S\DEHONT".-

2a! Redactat per in•c1'1Liva privada l'~~t~di de Detall 
·~odiflcació d'alin(ucioPs del carrer Ricard rasadernont" 
1 a•è~ l'i~fcr~e favorab~r dPls oervcis t~cnits, s'acorda 
~ r ~na~irn.tbt dnls ~nze membres de lu eorpornció 
as>istents a !3 ses'lió: 

Primer.- Apro~ar LnL~ialment l'Estudi dn Detall 
"'lodific'lció d'alinc ~Lonl'l d.-1 carrPr Ricard Castldernont", 
redactat 'l inst3.nc ia d., l'on<:tru~cionPs J!cr.nclnos ~lalagón 
S.A., R.r. 'lo A'il/90, '""ol.li itant la m'ldific~<c~ó de 
l'alinc~ 16 del carrer Ricard Cusadcmont. 

Segon.- ObrAr vn per~~de d'inf~rrnució p~blica 
m.:..tjanç.rnt an·mc ul Butlletí Ofic-ial dP la Pro~ínc:a i a 
un d~ls ~iari• ~e m~a d fusió durant un termini de q~1nz~ 
d'r>L. Fs notifcc rà per!òona!'!lent a!s pro¡:ictaris i altres 
interePSEts 'lfcctats d.re.tament, compreoos en l'àmbit 
t€'1 rit• rial ~E' l 'F.nt,tdi dc Detall, el q•Jal r>"'drà SP!' 

cx.aminat pE'~ q•talsevol persona i s'lu podran formular les 
al. 1 cgaC''om:. 'JUc siguin proçedE"I:'t<-, 

!ercPr.· S'asRPnyala com a àmbit territorial afpctat 
per l'Es~udl dP DPtqll, a l'efecte de su•pensi6 dc 
l'atorgament de llic~ncies d'edificaci6, par~el.lucló i 
demolició el comprè•J pels carrers R.:..('ard Caf,adE"mont i 
Romaní. Aqu<>sta s•Jsrensto s'extingirà amb l'apro~ac-ió 
definitiva dc l'E1t•tril de Dr:tall.~> 

3r.-«SOL.LiriTUD DF SVBVENCIO AL CONSELL COMARCAL PFR 
A LA I~STAL.LACIO D'U~ TFLEFAX.-

3B] Vist l'anunci ~el Consell comarcal del Gironès, 
p•1blicat r>n el Butlletí Oficial de la Provincia n9 69 de 
9 de juny dc 1990, pE"l qual s'apr.:>vcn les bases p('r a la 
c~nvoc~:+òria cor~Psponcl:'t a l'l :;.ubvrnci6 als aj•mtamcnt 
dc •a comarca p~r a •a Lnstal.lac ió d'un tPlE·fax, 
3 1 ucord- per unant'lll•at dels onLe mE"mbres de la 
Corpo~a~ió assistent~ a la sessió, sol.l'citar al Ccnsell 
rornercal del GirJnis un ajut econòmic per a la instal.la 
c16 d'~n tele•ax a l('l 0ficines municipals, d'acord amb 
lps normeq de la convocatòria, que ~·accE"pten 
íntegrament.» 

4t.-«APROVAC10 D~ L~R E\SES D'OPOSICIO QVF HA~ DF 
REGIR LFS PRflVES SFLECT1:V"'<'S Pt;'R A LA PROVISIO :>E PLACE~ 
\AC'ANfS DE LA PL'\'<TllLA DE PJi'RSONAl D'AQUEST AJP~TANENT.-

4a] Sotm-•c• a la Corporació ~es Ba:;.c~ quE' h~n ie 
regtr les pr~veJ q~'cct ve~ pE"r a prov~ir, mitj~<n~art 
oposic1a rcLtrtngid'l, JL•s placeR de la fub€'mcala 
AJministrBtiv~ de l'FqcHld J'\dminiqtrd~ ,, General, ~~r 
unaninitat dcl'l on~ '!lentrE'• de ld C rporació a<:sistrnt•. 

535148 



a la sessió s'acorda donar-los aprovació.» 

5è . -«ADJUDTCACTO OBRES MUSEU.-

5a] Vist l'informe de data 3 de juny de 1990, pel qual 
l'Arquitecte Tècnic director de les obres de reforma per 
a Museu de l'edifici del e/ Alt de Girona nQ 4 posa en 
coneixement de la Corporació la necessitat de ralitzar 
diferents obres extres a l'esmentat edifici, per 
deficiències que s'hi han detectat en el transcurs de les 
obres, per un cost total pressupostat de 5.683.480.-PTA i 

Atesa la conveniència de la seva adjudicació al mateix 
industrial que realitza les obres en execució, ja que per 
les seves característiques As impossible que les realitzi 
un altre empresa, 

Estudiat l'informe i considerat necessari realitzar 
les obres en excés esmentades, el Ple acorda per 
unanimitat dels membres assistents: 

Primer.- Adjudicar al Sr. Javier Vall-llovera la 
realització de les obres expressades a l'informe, 
pressupostades en 5.683.480.-PTA, amb les mateixes 
condicions que les contractades anteriorment, és a dir, 
amb una baixa del 7'7732 %, de la qual cosa resulta un 
preu d'adjudicació de 5.241.692.-PTA i l'adjudicació 
total d'obres al Sr. Vall-llovera de 17.328.249.-PTA (IVA 
inclòs). 

Igualment, vist que l'esmentat informe preveu un 
increment dels amidaments de la superfície a pintar, que 
incrementarà en 108.905.-PTA el cost adjudicat per aquest 
concepte i que pels mateixos motius s'haurà d'adjudicar 
al mateix industrial, el Ple acorda per unanimitat dels 
membres assistents: 

Segon.- Adjudicar al Sr. Mateu font l'increment de la 
superfície a pintar en 108.905.-PTA, de la qual cosa 
resulta una adjudicació total de la pintura de 649.480.
PTA (IVA inclòs). 

Vist l'acord de la Comissió de Govern del dia 3 de 
juliol, d'adquisició a la casa Gama d'un equipament de 
compactes per al Museu-Ar.-iu, el Ple acorda per 
unanimitat dels membres asssistents: 

Tercer.- Ratificar l'esmentat acord i, per tant, 
adjudicar a la casa Gama l'adquisició d'un equipament de 
compactes compost d'un aramri fix, dos armaris extrems i 
tres armaris intermitjos, d'1.629.292.-PTA (TVA inclòs). 

Donat que l'import de les obres adjudicades és de 
20.048.309.-PT~ i l'import del projecte és de 
19.168.475.-PTA, el Ple acorda per unanimitat dels 
membres assistents: 

Quart: Assumir la difer~ncia de la despesa total 
(879.83~.-PTA) i consignar partidn pressupostària 
suficient en el pt'essupoRt munir i pal de l'e. ercici 1991.» 

6è.-«TOR~ OBERT DE P'R\VLES.-

6a] !'in e!'-l prodtwi ··up intervenció.~ 

pnr no hnvnr-hi m{s nsRumptes de qu~ tractar a 
l'orrlrF· d<'l din, 'llliHl són l<'s on:~C' i deu minuts de la 



nit, el Sr. .-.Icalri<" •li.xE>•·a la '""'. 
pri:'SPnt acta, que é9 signad11 pPlb :s:·: 
SPc-retari, que ho c-t'."rtifico. 

I,' ALCALDE 

l'lla la 
E'l 

ACTA NQ 9/90 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 21 D'AGOST DE 
1990.-

A la vila de LlagostPra a les deu del vespre del dia 
vint-i-u d'agost de mil nou-cents noranta, a la Sala de 
Sessions de la Casa dE> la Vila es reuneix l'Ajuntament en 
Ple per c-elebrar sess1o extraordinària sota la 
Presidència dP l'~lralde, Sr. Narcís Casas Masgrau, amb 
l'assistència dels RPgidors, Srs. Josep Agustí Canals, 
Lluís Nuell CrPHS, Franc-esc Boadella Butiñach, Josep Mir 
MiquPl, Joan Fabrellas Llo,eras, Robert Badesa Ferrerós i 
Alfons Elordi Martín. Actua com a Spcretari el Sr. Ramon 
SPrra Vergés. 

El Sr. President dPclara oberta la sessió i s'entra E>n 
l'estudi del~ temPs lnclosos en l'ordre del dia. 

lr.-«LEC'Tl!RA T i\PROVM'JO DE L'i\CTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

la] Es llegeix 1 'actn de la RPssió anterior que, 
trobada conforme, és aprovada per unanimitat.» 

2n.-«CONTRACTAC'IO DE DOS A~XTLIARS DE LA POLICIA 
LOCAL.-

2a] E,oaminadn Iu proposta d,...] Trihunal encarre<;at de 
jutjar i fallar· 1 '••posirió ronvocada per a la provisió dP 
duE>s plaC"es d' .. \uviliarc; d•· Policia Local i vistes les 
spgiient" runtuacionc; mit iHnrs obtin;:ud"s pels aspirants: 
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Opositor 
Albert Conesa Martín 
Juli Díez Roura 
Fco. Javier Garcia Alonso 
Juan Martínez López 
Josep Ant. Martínez Morcillo 
José Manuel Ramera Heredia 

D.N.I. 
40.977.830 
40.291.293 
40.433.317 
40.512.500 
40.318.753 
45.077.078 

Puntuació 
7'62 
7'62 
4'85 
5'66 
8'6 
5'65 

i els resultats del tercer exercici, per unanimitat dels 
vuit membres assistents a la sessió dels tretze que la 
composen, s'acorda: 

Primer.- Contractar els Srs. Josep Antoni Martínez 
Morcillo i Juli Díez Roura com a Auxiliars de Policia 
Local, en contracte laboral, pel termini de 6 mesos i 
deixar com a reserva el Sr. Albert Conesa Martín, pèr si 
algun dels dos nomenats no acredita els requisits 
establerts a les Bases. 

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats i 
requerir-los perquè, en el termini de deu dies a comptar 
des de la notificació d'aquest acord, aportin els 
documents acreditatius de les circumstàncies i condicions 
exigides en les Bases de la Convocatòria.» 

3r.-«IMPOSICIO I ORDENACIO DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
I REPARTIMENT DE QUOTES DE LA URBANITZACIO DE LA PLAÇA 
CATALUNYA.-

3a] A l'empara i de conformitat amb allò establert a 
l'article 106 en relació amb els articles 4.b) i 5.E.c) 
de la Llei 7/85 Reguladora de Bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/87 Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i articles 15.1, 17.1 i 34.1 i 3 
de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, ai ·í com l'article 17.1 de la mateixa 
disposició, per unanimitat dels vuit membres assistents a 
la sessió dels tretze que la composen S'ACORDA 
PROVISIONALMENT: 

Primer.- Imposar Contribuncions Especials amb motiu de 
la realització de les obres d'URBANITZACIO DE LA PLAÇA 
CATALUNYA. 

Segon.- Fixar la quantitat a repartir 
persones especialment beneficiades per les 
quantitat de 6.029.326,. pessetes, equivalent 
pressupost. 

entre les 
obres, la 

al 15 % del 

Tercer.- Fixar com a base de repartiment el 40 per 
cent sobre els metres lineals dels immobles amb façana 
directa a la plaça i el 60 per cent sobre el volum 
edificable dels immobles compresos en l'àmbit del Pla 
Especial de la Plaça. 

Quart.- Aprovar l'Ordenança específica reguladora de 
les Contribucions Especials per a les obres 
d'urbanització de la plaça Catalunya. 

Cinquè.- De conformitat amb el disposat en l'article 
17.1 de la Llei 39/1988, exposar al p~blic el present 
acord provisional, ai ·í com l'Ordenança fiscal annexa 
durant el termini de 10 dies hàbils, a fi que els 
interessats pug11in examinar l'e ·pedient i presentar les 
reclamacions quP p~t imin ndients. 



Si .t'. F.r <>l cas qt..P 'lo es pre<,pnt 
d¡~- el ~Pr~0le d'Pxpos.r ~ ·o~trn p[ 1 

es c-onPi·1P~u dn ~efiniti~nmrn• a~~o~~ts 
d'nloptar t'csoluc- 6 c·pt'('•;ra.~> 

C"U); ['f r lamac i o 
E'"imF>nta•; acord., 
~Pn~~ pe-~~sitat 

4t.-«CONTR,CTACTO ORRFS DF LA VRBANTTZACIO PL\ÇA 
CATAlVNYA \PROVACI~ PLVC DF CONDICIONS Q~E L'HAN DF 
REGIR. 

ta] Atès que en el Pr0gra~a Es¡:ec'f~c ppr ~ obreL 
d ' Jrb nit¿ac•~ dc vips plbliqucs ur•~ncs dPl PlL 1nic 
d ' obre~ 1 Jcr~eis dp Cata'unya, any 1990, aprovat pel 
D-c-rct dp la Generalitat 123/1q9o, dc 14 de ~aig, hi 
figura in l_sa l'obra n~mcro 84/90, titulada URBANITZ\CI~ 
PI~Ç\ C'TATrN1 \ d'aq1esta corpor-ci6 local; 

AtèL que a~u~sta Corpora¡ió t6 reRlamentàriament 
garan"ida la d s~·nitilitat de la ~eva cportació 
econòmi ~ · trts els clPmcntr necessaris pcr al nor~ul 
~Psenvolupament d~ lcs otre~ qup dct~rmina la basr 20 de 
les d'e ·e-uL tl del Pl c~m n•at; 

\te~a la n·rmait~a viGent en ~atèria dn Plan• d ' obr-s 
i servcLw i Contractac.i \dminiLtrativ•, en (GpPcial, Pls 
R<'l>'• DN1P 0

• 167;:¡/1881, d- 3 :'lc jul1cl, i 2689/1981, de 
13 de n~\~wbrE; lPs L'ci~ 7/1985, dc 2 d ' abril, i 8/1987, 
dP. '5 d'abri'; fl Reit.l DP~rEt lP~islatiu 781/1986, dc 18 
d ' abr .1 l1 'lPi 1 Pl liP¡j::.an:f'lt de C'ontra.tes de 
1 'fo s tat, 

E' PlE:' dc l"- C'crpor Clo~, pPr un<.r • .Lm.L• t del~ vu1• 
membrrs ~~si<te~ts a la sr~s16 dels trrtze ~ue la 
campo e~, ddopt~ l ' acord srgüent: 

Pr_mrr.- c-~•ractdr mitjançan~ subhasta pdblica l'rbra 
numero 84/90, lit~lada VRBANITZ\CIO PlAÇA CATALUNYA en el 
Pla ~·¡e d'obrE'~ seneiB de Catalunya, uny 1990, 
Ft'ogram~ Fspc-'fL· ~er a obres d ' urbanitLació de ~ie~ 
~Jbl ques 1rbanes. 

Segon.- Aprovar el plE:'l de cond1cions administrativPL 
particulars •• uc haurà dc rE>gir la -::or.tractac-ió :iP les 
obrPe. pP.l pr oc cd ,ment csrr: n'_ ·, 

rercer.- Sotmetr~ a inform~ció púlli·a, pel termini de 
quinLc diPs, nit.;~nç.drl anunc-i p·1bl1<..at al Oiar: O"ic-ial 
dc la GPncr~l·" • dc C'•l•lt..nyd, el plec de condic-ions, ~ 
l'efp te dc possibles reclamacions. Atès e~ q¡c d1.posa 
l ' ~rticlp 274 de la Llei &/1987, de 1~ ~'abr•l, 
s'r.orwnc iarà -::~mull.qniamert 1~ [Ubh'l'>ta p1íblira a q•¡è fa 
refPrèn-:a. 

Qu.art.- Trdmetrp l 'dnunc i 
Tcrr i t ridl d· t GovPrn d;:- la 
PPI(i'Jè pr_,,osi <l 1 Direcc-ió 
l0ral ~a ~C\ll p·¡b] irac-ió Pn la 
nd ien• 

esmentat a la DC'legac~ó 

GenPralttat ie Catlun~a 
Genpral d'Administra~ió 
fur~a q~P considpri mé, 

e nqu~.- F~c~ltar, tl'l. lmpli~~P~t c~m 
n:-nrstc., r>' <;enyor Alc11' de pE:'r c la 
PXPc-ucíC.: del ¡:rc[Pl t >< ord.» 

Pn drf't sirr•1i 
tru.n.tació i 

5è .-«A')Ql'ISIC'TO DF TFRR"'NV PFR A ZONA ESPORTIVA.-
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F po--;ad1 ~el Sr. rrrtidt'r d'(r,portr;, 
1~ nprpr,itnt d'lld.uirir t...l!i. terreny< 

JuLC'P Nir 
onfrontl'lt 



om' le ~ora !E-l Pi.l\E') 'pol .. ¡>ort:u, ulL ntL P<'r ~ •ma 
f·ttra "l.mplüció millore del <E>rvc1, LrEn·L <''l.nvL 
d' mpt c-.-ior.1, pr.-. lnanimi.tt.\t s'f:'c'"lr ld: 

!'r .nE"r.- G :,l.L<nar amb (lr; sr.-. Jo ~"P "[rtí ~·quel 
E1·,ra 1.1 ~fiq1E'J f\.JJ(h, l''id'iUÍlició d(lS tl"rrc'l~, 
f re po<< + •. pl> 1 Sr . '11 ". 

FPCon.- F~c.Ltd" el <r. \lc~ldE' P<r n~"n~" i~r "l.mh E'l~ 
~rop eturis le• cordiciorr; dr ro~pru.~ 

6è .-«RATIFIC4CIQ 
L\ 9IR•~rro Gf~E~\l 
1-l';'fi -\HBfE'T-

\CO~D DE S0l.litiTU~ ~E 5lBVEN'IO \ 
'EL MEDI AHBIF~r PfR \ PR~TEC'IO rEL 

fü] Vist l'acord adopt'l.t phr l> ronL<,:Jió d<> •.O'>E' n, c1 
s• ó cel(brada el iis. 16 d''ln :;+ d" 1990, "'€' 
l.licitu. d'ur aju~ e·onè>mic de 2~.'56.-P"'•\ d ln 

Dtrrrcio Grn-r'i: d·' M~di 4mbi(nt per~ l 'adquiSLCLÓ Q'Un 
cont-nidcr fE'I & ls rE>rollid'l. sele•t.v~ de \Ldrc 1 dE' 
~o~promr r~r r rt d<" l'\jJnt m€'nt dC' ftnançar la Lart ro 
<tth\Pr,ciorclO:.d, t-'E'!' t '1'lnim• t l dels li'E:mbre> nL~ .. ~tC'nts 
la !:.Pf ,ió ,',l~o!'cla r¡;¡+¡fíc 1r l'c<:rr-;cn+at aC'ord."» 

7 è .- '\PROV~"IO I"HrT.\L ;)El PR':>JFC"'E ")'l'RP\ ITZ\"'I'J 
U.\, SErTCR "AVI~\. 

7>.) PE"dactat pE:r l' 11r .u: tt-cth Sr. J-:>an Rie"a L Vid 1, 
,_, projpcte- d',trbdr ~~. 'lció dE' l':l l'.A. dE'l <;ect r C\VIS\, 

Hè; quE' le J oby~-: ,u lf't,ü la que E'ln do< u.nePtc: qu 
C'Jmprrn >'a~~~ter L !0~ prE'\isiorJ le lPS N·rmE', 
St '~slfllilriE'!' 1 quE> G0'1 f'cvor bl(. Pl'• info!'m~ J tE'cni~ i 
Jurídic, E'l I'le d~ I '1\junt'lm n._ 11corda , r t 1anim .. tat 
d~l; \ t't mcmbr(· '\,'L<l"JtJ a ld <; >•i·'i d<•" +r.~t:ze que 
Lomr'~~~ la Corpor~- { 

P•·t'lle~.- \L!"C..Yar inic'ulmC'r:l el Pr "-cf-e 
,,'l'r·b r .• .•• 1ci6 d( 1 ;..nit11t d'Act uc ió d· 1 -;e~ tor rAVrSA. 
rE'Q< ·tflt r r ' 1

d!'q'JLtl> tE' Sr. Joar¡ ~if'r:l i \ nlal, i f•l 
pr <,• upoBt d~J qc~l aJC<•nde i a 1!.r20.65~, PTA. 

S<"l{cn.- 'ktmelr<'' I a i ¡forma i•' púlli<-ll dJr:mt ur, 
Ur"'Ílll t)( quin¿e dt·s al Bttllrtí Ofuial dc '11 
P"O\[nclu, 'il ta~lE'r d'arurci> d€' 1~ Ca•a dc la V;la ! 

P"'riódt~ "':! Punt", .._ d.-. · r l'E:xpf'diE'nt a la ~t!"r;JJiciò 
el< un' !"f'\Ol }lli -l vo,lg·¡; E'X..!ffitrdr PE'r t d dC' d•dlii"-nE' 
ul. lc-;a~~onJ. > 

PE>r no ha,·er-h~ m ·8 ""' n rr.ptE: ¡ dE' q<~( l ~a~tar, cp ... u1 

<;rn lc} ilo•.! ,!ro IL nit, FI Sr. Prf'sid~n~ <lÍ'i.Cca 'a 
S"< 1~6 i 'lrnb C'lla lc pr E'"E'nl ,,r t'l, p~' < 
-¡;i•tcn~., amb m1, el SE'cr,•tari 

L'\'(\lDf 



FT.S HFGTnnns 

ACTA NQ 10/90 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 25 DE 
SETEMRRE DE 1990.-

A la vila de Llagostera, a un quart d'onze del vespre 
del dia vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents noranta, 
a la Sala de Sessions de la Caso de la Vila es reuneix 
1'\juntament en Ple per celebrar sessi6 ordinària sota la 
Presid~ncia del Rr. Al~nlde, Narcís Casas Masgrau, amb 
l'assistència dels Regidors Srs. Robert Portas Gruart, 
Lluís Nuell Creus, Francesc Boadella Butifiach, Josep Mir 
Miquel, Joan Fabrellas Lloveras, Robert Badosa Ferrer6s, 
Alfons Elor~i Martín, Salvador Devant Ribera, Lluís 
Ciurana Paradedu i Josep AlbA Matamala. Excusen la seva 
assistència els Srs. Josep Agustí Canals i Josep Ayach 
Costa. Actun com a Secretari el Sr. Ramon Serra Vergés. 

El Sr. President derlara oberta la sessi6 i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia. 

lr.-«LECTURA T APROV\~Io DE L'ACTA DE LA SESSIO 
ANTERIOR.-

la] Es llegeix l'acta de la sessi6 anterior que, 
trobada conforme, 's aprovada per unanimitat.» 

2n.-«RATIFICACIO ACORD DE COMISSIO DE GOVERN SOBRE 
ATORGACIO DE PODERS.-

2a] Vist l'acurd pres per la rornissi6 de Govern en 
sessi6 celebrada el dia 18 de se1cmbre de 1990, a causa 
de la ritaci6 de pomput·eixcn~a p¡·ovincnt del Jutjat de 
Primera Instància i Instru(·ció no 6 dc Girona, a efectes 
de celebracU> d<" J,¡Jj,· i dP Faltes no 185/89, sobre 
],..sions i •iunys en occident de Narcí-: ~liqu•-1 Pascalet, 
per unanimitat s'acurdu: 

Primer.- Ratific11r 1 'arord de la Comissi6 de Govern de 
dnta lR de setembre dc 1990 pres a conseqnència del 
Judiri dc Faltes nD 185/89. 

Segon.- Facultar el Sr. ~arc is rasas Masgrau, Alcalde
Prt>sident, pE'rt.¡uè Pn ·,,Jm i representar ió d'aquest 
Ajuntament ntor~ui c>scx·if·t11ra de poder JP"r a plets, fins 

tot pC'r absold1·c PO"' i•·ions ••n reprecentació de 
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:'.-\JUn+t:ffi€''1+ d lli~c><>tCI'l, l f<'\,Or dclL ad\OCdtS fr. 
Joan \''dal Ginj<.zmc . .'nh Ir,~r:dc" X "re de l'Il.ltlE' 
Col.le;i d'\d,oc<lts de Gi.:--orll, , dPI · prcc•zradc~r; <rL. 
,Jonc,.tziw. So>ndra Blarx~rt i f'i.lt 1 'JL J"lv i er Sobri no C'ortér de 
G'r~na, Jor~l ht•srd~. BllllJs Jcrd' Solt SEr:<~ jp 
P•r·C'lo'1a i r'abriE'l SJirchE>z 'fal nge i I1!'1ac'c C'rruj.) Pitll 
de- "!~dri) ' 

3r.-<REC'O~EIXF~F~T ~~.TqiF~NI DFL ~~C'T0NARI SR, \~GEl 
Rli,'-'Tl.-

;:ld] S•t11è.: a 1 Ccrporcl~~;; l'expE>J1cnt i'1•t'"H;t a fi 
dc rE'c~n?.o_xE'r el 2n. tri<nr. al fur.cior,a'"i Sr. JJ.ep 
'\r.~r: Rum¿ I Pa'Jín, ntcP,r<.t "1. la pL~nt ili J ' .-..qt.est 
A jur tamo.:nt i ates 1 ' ~!lforme fav<'rablE' dc SPcrctar ia, pe·r 
ura'1lmitat s'dlO~dq· 

Pri'll<"'"· Re>~onèix•r ul Sr. JosPp An~el R<tmil Padín e>l 
set. d'"P• al 2. tr1enri amb E'fccte>s des de 1 ' 1 de> juliol 
riP l9qQ i pE'I import d' 1.889.-PTA. 

S~g~n.- Q~e <'~ romun·qui aq~P~t& rcs_'~ci6 <tl Re~istre 

Jp Pe>rsonal i al& IrtEr\PL~i6 de F0n~ pPr d la ~e'o. 
,,f,,;:t~•itFI. i perquè• e'in~Iog.l en nòmina 1>~. re>munPraC"i6 
que aix•' ill'p' ic"l,)> 

4t.-P\PPOV\C'IO nF~INITIVA DF L ' ESTlDI DF DE~\lL n- LA 
":ONA HOSPITA' .-

h.] .\,_ .. o,dt inic'alment l ' Fstud.i. dc Detall de :a Z'or.a 
Fquipumert H dpi•aJ en ~E'rsio Llenària de data 24 d ' abril 
Jp 19'l0. 

Donat que, sotruls a i!lfrr~a~i6 pdblica durLnt e: 
termini de 15 di-s al n.O.P. ndm. 85 de data 17 .~e jul:ol 
de 19'10 ; ~1 d ari. El Punt de d&.td 7 de> j•¡J iol de 199(, i 
1 tific'lt~ e>l[ ntcrcssu•s afectats directament, nc ~'td~ 
formnl"'+ ll].]p~acio'1s al projecte, ppr una'l·m,tclt dF~<; 
or~P menbre>~ de la Corporu:ió assisterts a la ue~si6 d-l~ 
t et~e que la cnmponen, u ' acorda: 

PrimPr,- Aprcvar riefinitiv•m~'1t l'Es•udl de Detall 
redactat per l ' ar.uit€cte Sr. RotErt ~oler ~luart, 
rE'ferit al 1òl ~rbà Pr Zona d'Eqdipa'!lent de l ' Hudpital. 

~pg~'1. ~rametrE' ~n e Emplar del proje~t~ apr0•at 
defir 1t iv<l'!IE'nt i ~na còpLa :IP l ' el<.pNh.(,lt administratiu a 
la C'omi..J>i.S d'l'rbanisme d<> Girond.'-' 

A~b la v~nia de la Presid~n-la ~'absentà del Sal6 de 
SeFJiors el Regidor Sr. Salv&dor De\ant. 

5è.-«APROVAC''O DEFINITTV\ DE • ':~-l'DI DF DETALl DE 
SPC'TOR A'<~MF'-:-\T "C"\~IP \C't".-

fa] \prov .. t inici.lm·-nt l'E;t•zdi de D•'tnll en se!"!,io 
p'enòrie iE' 29 Je mliR dP l'l90, 

Dona• qt.P, r,otmf.s a in.-orm•ci6 púb 1 'ca dtra'1t <'1 
termint de l'i die• oJ D.C.P. ním. 95 dr d11•a fl d',,g(l•,t dc 
l'l9(1 i ul lar; Fl ¡:t ¡+ ,¡,, U"h 7 d jul• • d '9'l0, 
rot;.-ic-.t" el. 1- opu tSJ.l i el: intcress:1t d rcetam nt 
'lft•ctctE, n• < 'f,u fo rr~o Jt nl.lE"g<h 1 '1E e-l ~roj<'ctE, p r 
un1nim1 .. d+ • 'nc l\i: 
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P·imer. \prc~~r deftni•i,amenl l'E•tud1 Jr Det~ll 

promocut per Modul.lanJ, ~.A. 1 rrfrrit ~:.~la rnodlfic~ci6 
de volurunJ rn ri rect~r anornennt Carn N~u. 

Srgon.- Trametre un rxrmplar drl pr~J"rte ~pro\at 

defintti~amrnt i ·mn coptR. dP l'PXpPd cnt 'ld~J.r•u:tr~:.~t 1 d 

la Corri;qa6 d'Urbanisme de Girona.» 

\mb l'l \Plli'l le ¡,, ,..,:"esidènr.n s'in-orpor<· .ir '1llU d .'1 

ncm&ió el Rrftador Sr. Sal\dlor Dc\ant. 

6è .- «A 0 ROV\rio DEFT~:Trv~ DE L'1~:uor DE DETALl DEL 
CANVI D'Al.INEAr[Q DEL C/ RICARD CASAD~~O~T.-

6a] Apro\at inicialmr'1t l'F~tudi de Detall dP c'lnvi 
d'alineacir d~l e/ Ricard Casadem~nt en ;cssió plenària 
de 31 dc juliol ~e 1990, 

Donat qu<"', sotm€-,1 >1 tnformacio pública durant el 
tt>rm~ni dc 15 d1€'n al B.O.P. núm. 10-1 de data 30 d'agost 
dc 1990 i al dia~l Fl P1nt de dat~ 23 d'agost dc 1990, 
notificat& ~ls prop ctnris 1 els in~rrrssats dirrctamf'nt 
aff'ctals, n~ s'h'l'1 presentat al.legactons al projecte, 
per unanimit~t s'acorda: 

Primer.- Aprovar def~r1t1vament l'Estudl dc Det&ll 
promog 1t per ConstruccLvnrs Hrrmanos Malagón, S.A. 
rrferit a la m"dificac·~ de l ' alineac1ó del e/ Ricard 
C' ls""ldE"'m:mt. 

Segon . - Tra~e•re un e·cmplar dPl proJecte aprovat 
definitivemf'rt i una còp.a ~t> l ' expedient administratiu a 
la lomiss'C: d ' Grbanisme dP Girona.» 

7à.-«ADJUDICAC'TO OBRES PER A LA C'ONSTRUC'C'IO D ' U~A F.T. 
A lA ZONA INDUSTRIAL, POLTGON I.-

7a] ExaminaJes lr& propostes ~resontad€'n en relació al 
Fr.ojecte d€' C''Jn""t!"•Jc.c'ó d'un'l. E'3tació ~rarsformadors &1 
Pt lígor : 1€' la ZooL Industrial del Sector I per lec 
empreses . i~~ rtl ~€'güents: 

- ron~tr. Reforma& Malagón-Ordóñe¿ 3.1~6.000.-PTA 
Nicol~~ Ff'rnandez ......... . 1.319.512.-PT\ 
Ca us •.•.•.•.•.•.•••••.•..• 2.126.584.-PTA 
Fm;té, S.A. .. ..... 3.172.0(;4.-PTA 

a<x: com l ' inform~ em~s pel t~cnic encarregat de la 
~ire ció de lPL ohre~, per dnnnimitat s'a~orda: 

~~imer.- Ad~udicnr ]e~ ~br€'n per a Iu construcció dP 
' ' Es•ació Tr~osformadcra al Políg~n I dc la ZDn'l 
Industrial Sector ~ u ''e~pre~a rorq+rucr,ons Nicolàs 
k".-.r•¡f:.r·dc>z p~r 1 • q¡ q. 512. ( 1n mi: ió nc-u-c<"nt€'!1 di;:¡ou n 1 
cinc er.tP> do ~e) p€'<:sFt<''>, IvA .nc lòs, per ser la 
p~opoelr~6 ~éq av~nta vrs~. 

Segon,- \ui"or1t 'li' l dt>•,pp,a 1.·mb ,.lrr~"C a 'q pLrtuj,¡ 
C.617.0000.00 de' Fre~su~ ~t. 

fPrtf'r.- ~ot;f"icqr aqJE"~t 11cord r: ''djud"rat'lri 
tC"c¡uerir-lc p€'r'-!'IÈ "1 ur •e rmini dC" e ¡r,c di Pn '>E 1Ü€'r t" .11 
•1(" la rotl.f'ir<r;C: d'u.,¡u~•,+ l<< rd ~rr!;Prtí .... : io_u~ert ''" 
'lcr€'dl 0 l hnvrr <•n1tlc'1Ït €'1 4% d<' gar'lnt.n. 

QJnrt.- P1c 1lt.r c:l r. \lc.ddr prrq•¡(o, ~n '10m 
rppr:--~•Jt d0 l'\, 1+ nf'rt fc-!"11:'1 it~ €'1 c~n•ractC' 11mh 
l ' ndju~l u•. E'n dvCI•l"-n+ ld.níli) 0 rlltiu •. 
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8è .- · \""'Jl'DT{ \C':LO 
l'-, l\J~IPI\~ p· Bl IC 

0BR-c, íE!"' \ '\ 
\L POL. r 9'. I DE !..A 

I'S7\L.L4CIO DE 
7UNA IND~"TRTA:.-

8•] ~vEmi~•d 1 lr. ~~opo~t~s pr~scntares e~ rcl•~ió al 
Pr:> eta d'7r"lurnen,¡t P•íblic ;:1 Pol~go~ I dE' Ln 7,;:n. 
Induntrial ~e~trr I per le• emprCJC3 i imp~tl~ scnlients; 

- Inot•ll.lalio~n "lonel ........ 7.117.114. PTA 
- Tn<:tal.ln ions F.E. ' ........ 'i.81l.IJ<'2.-PTA 
- Irn•ol la ¡,.1• J. ~,.dill<1 .... 'i.ï98.óc'i.-PT\ 
- Con•truc~io~~ Fust~, S.A. 7.9C7.668.-PTA 

ui o~ •' .Pfrrme emès pp) tè"ni~r -n <lrrcnats dc 
~ire"~ió de lE" rb!es, per unurl~L+<lt ~·a~0rdd: 

-r·mer.- \~judic~r les cbrec per • lu tr~·al.l 1~ d
l 'rnll••mena• ríi-J i .d Polígc.n ::: d' la 7'ln• ~ndt."trial 
~ectcr T ü , '<"n. re .a In~tal.lúe'on<: r.f'.C'., S.L. per 
3.81 1 .632.- (,Lr~ nllL'=In" vt.it centes .u'lr.•ntü-ur_a '!lil 
Ji~-ccnte~ trPnta d1e~) ~c~retP~. 

c;enon.- Autor't:.'lr I• de•pcsa amb càrrc. n la partida 
0.677.0000.00 del pre;s·•pc~t. 

TPr·e -.- ~otifir<1r aq1cst a~or1 a l'adjudicata~i i 
r<"-ucrir-1 perquè er un termini de ~i,c dieo rcgu nts al 
dP 1. rot· f ra·L-5 d'nqLe!:'t ncc..rd prc lE~ti do~ument ~uc 
a~,..E·d't' haver con~titu[+ rl 4% dc ga,..unt:a. 

Q•1rrt.- Fdc•lltrr <"I Sr. \lcalde- perc;,uèo, E'r nom i 
rerre~er.t<J.~ió ie l'Aj•nt merl, form.J.litzi el <'ontract.-. 
.m· ~'adJ ... di~•tar; en documer.t adminstratiu.» 

9ê.- «APROVAC'IO ~XTRFS PAVFLLO FOIISPORTIV.-

<Ja] S'e">tt.din ln propo~ta pre..,entada pc: Sr·. JvJe¡ M'r 
"li~u·l I Reei~or d ' Eo?~r~s. l'~nformc r~~orublc d'EDETCO 
sobrP lrs detrr~eu e ·t~e· e intrJduir en l ' 0bra de 

or<;trJCL 1' del Pa~ell6 P-liuportj 1 i la <>eva nt'c::-ssitat, 
'•"' ;'lJE f<>t pq:..,. a E:''1 ~c'l dcct.rr. dE' 1 '<"'X~"'CUc-iC: dc 1 'obr1, 
n x' com el cost qu<" representen, a saber; 

I l11ernari g·mnèi.s ..................... .. 
'\mt-liac-i6 parq·1et puta ...•....•••••••• 
Pal~tPria uncoratg~s ten u ~~·k"Y 
SJbmLntrt-. <ln~orLtRP'> J~cker De~Lrcsport 
Palcleriu difrr~n~i& preJ po~tment ~-~nln 

- S..tb. rst r;.¡c+ .t F'lrt e ist. bàsket Dec. 
Rnmt ·n'> per e l.lt.'J rr.c .• tres fu~ tcr1u 

- 'ínia elec. r.;lc rmo< R ...... o, 
• ínit E'lec•. el "•nat i .:ad H Ru..1n:.., 
l.íni& el(<:". <,ala de màqt.lnPs R..1ano, 
·.íni<> e lc~. c>f rac tc.r-~ ~l'llnl<> Runnl 

-Línia elce·. marc•&dor rl<e':r. Rue.no, 

U'J. 280. -PT\ 
:i10.499.- " 
'20.<Jf0. 
13!.200.- " 
92.93J.- .. 

11<..000. 
10.2to. 

6óZ.02J. 

Lini ~lc~. motcr ci~t. b\~;hct RuEno :11.:81.-" 

A ucs•ep obr 
PE' r ur, r n • t .:¡• 

rl'pr r ']F nt Pr , ')) 

TOT,\!:., {TVA in ~--¡) •••••• 1.917.1'C.-" 

1 pe- c.n-:;"derC'n 
:"l,...ro\t r lé<" i"~ .. Í 

n~~PLJ~ti~L ~·~cord~ 
<Don la d<'•,pr<a extra qte 



lOè.-«APROVACIO CO~TRACTACIO REALITZACIO 
NECESSARIS PER A LA POSADA FN FUNCIONAMENT DEL 
POLISPORTIU.-

SERVEIS 
PAVFLlO 

lOa] El Regidor Sr. Josep 'lir "fique·l informa a la 
Corporació dc la necessitat de procedir a la contractació 
de les obre~ ne~esslries per pn~ar en funcionament els 
diferrnts ~Prvcis del Pavelló Polisportiu per tal que, en 
acabar-se les obres dc construcció, pugui ser posat en 
mar a satisfactòriament. 

Així mateix informa de les característiques de les 
ohres i del seu possible cost. 

Desprfs d'un canvi d'impressions, s'acorda per 
unanimitat deixar l'assumpte sobre la taula a fi d'un 
millor estudi de les ohres necessàries.» 

llè.-«APROVACIO DE LA CREACIO D'UNA PLAÇA DE CONSERGE 
PER AL PAVF.LLO.-

lla] Exposada pel Regidor d'Esports Sr. Josep Mir 
Miquel la necessitat dc contractar un conserge per al 
Pavelló que s'encarregui del seu funcionament i de tenir 
cura de les instal.lacions, 

Estudiada per Ja Corporació la necessitat exposada, 
per unanimitat s'acorda elaborar les Bases que han de 
regir la contractació en r~gim de contracte laboral d'un 
conserge per al Pavelló Polisportiu.» 

12è.-«RECTTFICACIO DE L'ERROR EN L'ACORD D'IMPOSICTO 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA URBANITZACIO DE LA 
PLAÇA CATALUNYA.-

12a] Havent-se dPtectat un error en 
les bases que han d"' servir per 
Contribuci0ns Especials, 

D'acord ~mb els articles 3ï de 
Jurídic de l'Administració l'art. 
Procediment Administratiu, 

S'acorda pPr unanimitat: 

la determinació de 
a l'aplicació de 

la Llei de R~gim 
111 de la Llei de 

Primer.- Procedir a la rectificació de l'error de fet 
sofert en l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament en sess1o 
celebrada el dia 21 d'agost de 1990 sobre Imposició i 
Ordenació de Contribucions Especials, amb motiu de les 
obres d'urbanització de la Pluça Catalunya, en el sentlt 
dr substituir dins de l'apartat tercer, aliA on diu "en 
1 'àmbit del Pla Espcc ial de la Plaça" ha de dir "en 
l'àmbit qu"' d~tcrminin els immobles amb façana a la 
Plaça". 

Segon.- Rectificar en el mateix sPntit de la nova 
reda•ci6 feta l'artklc 4 de- l'Ordenança fiscal 
•orrespont?nt.} 

13è. -«S'.SPE"'S IO DE l LH'"ENCI ES PER A OBFRTrR \ 
D'FSTABLI'lF TS PLBLICS DESTL'AT<; A BARS, SALES DE FESTES 
I SI lH\nS.-

13a J 
df' 15 
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\tesa la re-ent promulgació de la Llei 10/1990, 
de j•my, •.;,'>brc Policia dc l'espectacle, les 



\'fO 

t.ct i.•; tats rcrr• ~t 1 VC'> i <.'ls e>st~bl imf'nt" rul lt ,, , 
f)c.n'lt que> l'nrt;cl<> 2.3 dC' l' <•n<'nlat ti'Xt lE't;al 

C's,.ablei" que E'l" m'mic tpis, mitj.uç~nt ll' ur. urdE'nancPF, 
reglaments o plnn<jtm<.'nt urbanístic podC'n limitar la 
in<,tal.ln· ió i l'ç•bE'rlurv de>l"i I'Stabl i.me>nts sotmcot>o, LI Ln 
LJ...,i, 

D'ae>ord nmb E'ls •>rti,lE><, l!l i H drl DrcrE>t Legi~•lntiu 
1/1980, dC' 12 dr juli.ul, pC'l qu.¡~ •;'apr··va la rf'fOSl dels 
tl:"xtos le-gals '<ig,.nts « l'll ll•m:~-<~ e>n matè>rtn urbaní:Ftic , 

<;' a"ord~ per •I nan im i tat : 
Primpr,- S>~spendre pr r tr·rmini. dr E i fi mesos 

l'ato¡gamcnt dC' llic~nC'ies urbanísti<tuo; que> tinguin pl'r 
fin~litat l'establim~nt d'una acti•i.tat pn el r~g~m 
d'uso~ PstablPrt a l'epigr<.~f TII,6 i a l'e>pígraf IV,7 de 
1'\nnrx de la ~LC'i 10/90 a tot l'àmbit drl casr urbà i 
s~l urb~nit~ublr municipal. 

Regon.- Instruir la reglamentació urbanísticu d'nqul:"st 
tipus d'activitat. 

TercC'r.- Publi.cnr aquest acord al Butlleti Ofi.rial dE' 
la Provincia i en un diari dE' difusió provincial.» 

14è.-«TORN OBERT DE PARAULES.-

14a] No es produ•ix cap intervenció.» 

1 pC'r no ha'<er-hi m~s assumptes de què tractar, quan 
s~n l0s dotze i deu dc la nit, el Sr. PrE'~irlrnt ~ixeca la 
scssi6 l amb ella la presPnt acta, fs si~nada pels 
assistents, amb mi, el Secretari, qur 

L ' <\T.C'\LDE 

ELS RFC:TDORS 

\C'T \ ·o 11/90 DF 1 \ SFS<;: O C'fo'l ,FBRADA El DT A 30 D' OCTI'B!?.E 
DE 1990.-

~ 'l ~ dr 1, ngn• ~e "d, qt..an són ',..., d u de' •· -.pr·" 
dfl dia tre~t~ 1'nclubr ' r mil nnu-cent~ nor.rta, a :a 
S>. ln dr S.., lf 1 1 dr ' \ •'a ( ' dco la \ .1 ú r<; ::.'(un· 1 
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l'Ajuntament en Ple pPr çnlnbrur •eqsió ordinària sota la 
Pre!'<idÈ'ncia del Sr·. Alçalde, ~urcis C:n<::a<> Hasgrau, amb 
l'assistÈ-ncia del" Re~i~or~ Srs. Rob~rt P~rtas Gruart, 
Lluís '<uell Creu~, Franr·esc BoadPllu Buli.ñach, Josep 
Agustí Canals, Joan Fabrellas ll~veras, Salvador Devant 
Ribera, lluís Ciurana Paradeda i Josep AlbA ~atamala. 
Excu~a la seva assistÈ-ncia el Sr. Robert Badesa Fnrrerós. 
Excusa la seva assist~ncia puntual el Sr. Josep Ayach 
Costa.~o excusen la seva assistència els Srs. Josep ~fir 
Hiquel i Alfons Elordi Hartín. Actua com a Secretari el 
Sr. Ramon Serra Vergés. 

Fl Sr. President declara oberta la sessió i s ' entra en 
l ' estudi dels temes inclosos en l ' ordre del dia. 

lr.-«LECTURA I APROVACIO DE L ' ACTA DE LA SESSJO 
ANTERIOR.-

Es llegeix l ' acta de la sessió anterior que, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat.» 

2n.-«RATIFICACIO ACORD DE COMISSIO DE GOVERN DE 
RENUNCIA A LA PLAÇA D'AUXILIAR DE LA POLICIA LOCAL DEL 
SR . JULI DIEZ I DE CONVOCATORIA DEL SEGUENT CLASSIFICAT, 
SR . ALBERTO CONESA. 

2a ] Vist l'acord pres per la Comissió de Govern en 
sess1o celebrada el dia 9 d ' octubre de 1990 a causa de 
l ' escrit presentat pel Sr. Juli Diez Roura renunciant al 
dret d ' ocupar la plaça d ' Auxiliar de la Policia Local que 
li va ser concedida per acord del Ple de 21 d ' agost de 
1990, per unanimitat dels memebres asssitents s ' acorda 
ratificar l ' acord de la Comissi6 de Govern de data 9 
d ' octubre de 1990 i, per lant, 

Primer.- Ac~eptar la ren6ncia al càrrec d ' Auxiliar de 
la Policia Local del Sr. Juli Díez Roura. 

Segon.- Contractar el Sr. Albert Conesa Martín com a 
Auxiliar de Policia Local, en contracte laboral, pel 
termini de 6 mesos. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l'interessat i 
requerir-lo perquè, en el termini de 10 dies a comptar 
des de la notificació d ' aquest acord, aporti els 
doruments acreditatius dr les circumstàncies i condicions 
exigides en les Bases de la convocatòria.» 

3r.-«RA'fiFICACIO ACORD COMISSIO DE GOVER~ D'ACCEPTAC'IO 
D' UN TRAM DE LA CARRETERA PROVINCIAL GE-V-674~ DE 
LLAGOSTFRA A ST. LIORF~Ç. 

3a] AtÈ's 1 'acor·i prPS per la romi~'cliÓ dr GovPrn ~n 
sess1o rPlPbrada el dia 2 d'octubrE' de J990, dimanant dE' 
la notificació dE' la Diputariñ de Giron.'l notific11nt qup 
el PlE' de- 1 a m tei·::~, rn ses:'.i{. celebrada el 19 dC' 
setC"mbre de 1990, vn prendrE', entre d'altres, rl següent 
ac'Jrd: 

"Vist la peti~i~ fcrmJla~a a J~ Diputació dc Giron~ 
per 1'\juntamrnt d ll,go~tPra refe-rrnt a la ressió al 
!'!l"'ll favor d'ur' tram lela cru. pru'Jinci~l GE-V-6741 d<' 
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[l•Ro•trrn B ~t. [1 r n 
1 't\ 'v i r g 1da ~< 1 ' r ',> r t 

cC"n• , 'lt i Pe+ ,neot rC' ........ 

'\ü dol Pur..1r1~ Romeu f~rs a 
•mn l > 111 tu • .q.-.. o · 1 nadu d 

1\t~s quP l'~·¡mcntld'l pcticio ~·nc mp ryò dc la 
dorumcrtació n~ce.• • •• ~r s•r e n' der~da deJudament 
pels Scneis T~<nic.j J.c la <;e-cc ó .l''"lbret Vies 
d'u uer;• Dip·rtl\c ió. 

v <ltor; E'l ¡ infern; r¡ t>me•o• en ,;en<' I~ ra ... erablE" PE'r 
1 'F.'"l~ir:y. r D ri"~ tor do ~• ~e>cció d'Obrt""s 1 Vic<> de dl 

Dipu•a 16 en dat~ 1~-12-88, pcl Cap do Secció ~le•rat d 
lE Diputac 16 en dat 1 28-lZ-!l!l i la Inte>ne>nc ió dc- Fons e-n 
data 12-0l-13<l. 

proper; ta dP la Ccmir;s LO" Tnformati"u d 'Cbr~ J 

Píblique~ i Urb~rtsm-, es pren e~ següent ArOR~: 
"ler- Tr<spu<1S<tr, Pn pri'lcipi, • ·• .!Uri•Jdtccio 

~un c'p~l de l'Ajuntam~n• dc Lla;or;ter.q, c 1 tram de
rc.rreteru dc lA. 'lU"ll (.r., tit rlar lA. Diputució dr- G .. roru 
que'" de~ del P~·GrtR Romeu e l'A,i~guda ~~"l'Esport en 
m ._. lo'"lgi tud dE' CE'nt vint-i-set rnE'tres ( 127 m.) per 1 la 
~t'v<.l t~anr;forrr.ació en vi~ urbana, de conformitat amb ll"s 
~ormcq Srb ... d.àril"s dP PluncjamPn+ del termE" munici~al. 

:~n.- Sotmetre- les ac•uacicns n informació pablica pel 
trrmini d'un mes a l'ere-cte de can'vi do titular:tat i de 
drs~í d~~ tram de ~arre-t~ra ~racpassat. 

3er.- FlPvar 1 'exp~dient a l'a~ro..,ució del De~artnmcnt 
·~C" Política ï'err +or1A.l i Ob!'es Púb::.iques de la 
Gcner~l tat dc Catalunya, de confcrmitut amb el que 
prP"E'u t.:l R.D. 1943/80, dr> 31 de> ju~iol, rcfcrcnt 
tra~pa"sos de c-ompctÈncie-s Pn mat~ria de carreteres ll 
1 'e.·pressat ~ns Autonòmtr, 

lart.- Supedita! l'e~ml"rtadA. ccsGi6 a l'c~surupci6 per 
p~rl d~ l'Ajurtarncnt da Llagostera d~ tctn els 
comprornisooc i obl~gac .. ,n• c.•rc corro€'c;punon a pa!'tir de- la 
data de la ccJ~ió, com ~ug~in ser princ p lm-nt el~ 
Ctpilols Je polici dc carretera i •o~scr'varió i milloru 
del ferm. 

f'irq,È'.- Factltar l'Il.lrn. c;r, Pren de-nt de la 
ryipJtaci6 perq~l adopt~ quartos re~olucions calguin pe-r 
t•l de dur a ter~- el cor¡tin~ut .~1 prp e~t Acord."', 

S' orda pe-r un•niw.it· t d' 1
ç ~embrC's ar;sistpnts 

ratif1~ar 
1 

'u c.rd PIP" , rr lv. Cerni ~io de Govern n 
~es·ió cnl0br~d Pl ~i& 2 d'oct~~r~ de •gqo i, pPr taPt, 

PrimPr- ArcPp+a- la ces~i6 de l'e-smC"ntat "ial i que 
PCJsi a formar part del 'in..,cntari dels b~ns munici~als. 

Segon. A~Eurntr tots l C'0rnprom.soc; i nbligacionr., ~uc 
cor·res:;>onr;uin, c-om PI! ,u in srr ¡:ri.n~1pelm nt el< capítol; 
dP pol~·· dl" car·e~eru i ronsrr\d~L~ i millora del f 1m, 

mb e~ect~r.. dC"s d l~ datA. ·~ lL ctr;~¡",» 

4t.-«RF'r:¡ L>.rro \TORl.M''<>;"" DE LLI 'E 1C'TFS DE PRHIFR\ 
MT~R.T7ACIO T ~E VtDifrnA"I0 DE L'VS ~F.LS E·riFICI',-

h] \t~ que l'J.rt. 2t7 d"'J Decret IP~ s'atiu •;•sqo, 
te 1 '? dc jultll, ¡:.(1 qual r..' .. pr va ltl rcf:,.a 1ol to t~L 
lf',;'lL• "igPn 1 C'ltaltn.<~ E'[' mati:riu urol- 1~ .t1 u, 
prf'F"( r·¡u 

\r t r ~ d 
Dor ü• 

CjUf" .--s•._._·ur ·ubJC'T ('< ~ ll l' re iE. pr'\ 1< 

prim ra ,_,ti~il""' f <:lel- 0 iftc 1•, 

Q
1

1C" .l!'·r!r lt- Jt_ttd noC"'" \er f\ €' L1l.r,t t:H}'-'e~t. 
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t i»<~s de 11 ici'nci-, 
S'ac~rda ¡:er unanimitat d. ls mC'mhrE'~ <-s::,J<.t.-,1••;: 
~rtmE'r.- Donar •Llinnt compliment a l'd~t. 217 dr 

DE'cret LE>gi::,lctin l/19'l0, de 12 de jul ol, sob.C' 
lli~·f!.nr-ia rn a·U¡ de pr.mC'rd ulilit,ar-'é' dE>ls E·díf'ci¡. 

Seijon.- DE'lE'!{Ilr la ft•1ció d'u~o.·g'lmer¡L J'aquest tipUL 
Je llicPn·ia 'l 1'\lcaldta. 

T<rc er·.- D<'nA.r· e omp1"" dE'l presE"nt a"ot·d a l<>s 
compqn~tes ~L~miniLtradorE>s d'atgua i d'cnE>rgia elÈ'ctrica 
arn' 1 a fina:it'lt qt.E' <>':-xigcixi l' ·s.nt'ntada ll:cènc.ia com 
a artF- pre\ a la Lontracld"l"Í .Je ~~E'rVF!lS. 

QLart.- Donar com•tP del prrsf'1t ucord a la Circe"¿{ 
GE>neral d ' qabitutge de la G<>ncralitat de Catalunya als 
efecten lC' l'0btE'rci6 de ln cèdula d'tabitubilitat.» 

Arb la \È'Lia dE' la Pre~id&n~1a s'incorpora a la SO$sl6 
el qr. JosE'p AyD<h rosta. 

5è.-«TORN O~ERT DE PARAULES.-

5a] El Sr. Josep Albà $ ' intE're::,sa pPr l'E>&tat E'n qu~ 
ha qu•dat la zona dC' \lla en qu~ la rompanytn Telefònica 
ha realit¿at obreu per u l ' ampliuctó de lu xsr~u 
tE'lC'fè-nicP, El s... Bo dE>lla diu que ja .- ' han *'et leL 
ge&tion~ 0ror~unE'~ ~l .especte.» 

I per no hn\, r hi mfs DRs~mptes 
€-s un quart i c'nc d ' or,..::e d<>l vt ~ 
&ix~c~ :n ~e<<>i6 i amb 0lla aqres•. 
PE'ls assistPnt~, amb mi, C'l SccrE't 

I ' AIC'AIDE 

ELS R•GIDORS 

ctar, qu :1 

'"'residE>nt 
"s signc.da 

certifico. 

1\CrA ~o !2/90 !"'E L\ SFSq,-0 FYTRV>RDI\1ARTA C'FLEBF\DA El 
DI\ 20 DF 0\fc:\f'~Rr,o I'E lq90.-

la ~ ilq de Ll~ ,..,,>~e, • , cJ J"ll '3Ón les dPt jE'l ve prc 
r1E'l dia ~·nt ~ ... n;J•rw.l-,rp dcc mil ro..,-tC'nt, n'>r'lntc, •1 'u 
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- DP··laruc ió Exprc ,st\ i r-c-c;p,·n·>uUl"' que> l'cmpn•sa r·-; 

troba 11 COl'l'l'lll d(' ]cc· ubli¡;acic.·n~. 1r·il·ulhri<'"'• 
d ' a~·ord amb nJ lò PstipuluL <'ll l'I Plec dC' Clàusules 
Adminislruti\PR Purticul'lr5. 

T0rc·0r.- Ai-·1 i~ur la de.;pc&cl amb <"àrrcc u ln pqrt.i.da 
niÍmero 0.611.000.00 del PrE;.JS<Ipc.•<;L rle l'PxC'rcic:i 1990. 

Quart.- C'itar l' tdj,adic.<~.t'l.r-1 perquf. E'l dia i 1 ' horu 
'lli" 0pc-rtnnunu•nt sc 1 i indi• urà conr·orri a fc~rmal it.;ar !i" I 
cont roc-t(' admi ni ~t rat in ror-rPsponent. 

C'in·,!UP.- ('omplir l'l q•IP dl'tPr··mina la basl' 
d'e ·ecuci•; del Pla 0smrntat, rnviant n ln 
Territorinl rlel Govern de la 0€'nC'rnlitnt, en 

23 de lpc; 
Dclf"gació 

el termini 
la present de d!i"U dies, c>l docnm0nl ncredi.tutiu de· 

df' 1 ' \cta adj11dicaci.ó, nc<,mpnll)'tl d ' un"l •·òpin 
d ' adjudirnci~ provi~íonnl. 

Sisf..- Fanrltar el f'¡·, \lcalde pPr "ignar •!UIÜF;f'vol 
docume-nt qnr ·~í .;ui ne' rssnri en reluc ió amb e-l present 
acord.') 

I no hu\ C'nt -hi m€-s nss,lmptPs dc quf. 
un quart i cinc d'onze de-l V<"f'l'l'<', 

ai -cca J, sessió i umb clln aque¡.;ta 
pels a~sistents, amb mi, el SrcrFI• 

L'ALCALDE 

ELS REGIDORS 

l ¡·a,· tat·, quan f-s 
Sr. Pr€' s idPnt 
•¡lle és signada 

o certifico. 

ArTA NO 13/90 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 27 DE 
NOVEMBRE DF. 1990.-

A la vila dr Llagostrra, quan !'JÓn les dPu del ~p~:pre 
<i€'1 dia vint-i-set dc- no\PmbrP d1 mll nou-cents nurantn, 
a 111 Sala de· Sr<:sions de La f'asa d<' la Vil.• PS r·€"unei. 
l',juntamrnt ~n Plr per celebrar srs~ió ordin~ria sota lo 
Presidi>llr-iu dr-1 Sr-. \lcnldE, "'."ïrc ís C'nsn"• ~!tt<¡;rwl, amb 
1 'as·;iqtt·nc i u .:!cols R<'IÜ hH"• Sr·~.. Re bcort P..,rtas Cru11rt, 
Iluíc; "'u<"ll tr<-'H•, J·.r~n F.-ll-rellts Llo\eras, Snlv.'ldvr 
Dr\clf.t Ribrra, llu~-. r .. rr<llli'l PDradr·d'l, JosPp \Ib¡. 
~J 11 t>ww I " , J , > ·-," ~· \ ~ a • · h ('o ·- t., , A l f nu~. F 1 o 1 d i 'I a r t í n 

535456 



Robert P~d ra FC>~tcr s. Fxct> 'q L~va ar,ni•tèn~' 
pur.tu>.l el ~r. J><rp Hir ~li,u•' F e I'E'r lt¡, '..l 

ll>Ji·•;:.,..,l tl~ C:r<., Franc€'l' Bo~dcllL B•1tiña hi Jouop 
Ag•J ... tí Cqnll'. r\,tua c,.,m ci S~"cre>tcr El Sr. Rll.lOr ferra 
v-rgA 

)te>rt<l l<t e>' i6 i .. '<>nt·n en 
e> n 1 ' or ~ r• ~ < l d ' '1 • 

1 r. - <<Ll<'·_'"'t:P. \ \PR'Jv \C'IO DE ~-' \CTA DF . \ SES 'IC 
\NlTRTOP.-

L 1 F s llr gr 1 l 'el lll d• la SP~ ió anlf't'lor ... uc' 
troba ~a e on for~r- , {e aprovaJa ¡.er ur.arimi• t.» 

2n.-~\PR0V\CTO DFF[N[T[VA DEL PROJEC'T~ D't:RB\'TTZ rr 
DFL SFrTOR C'AVISA.-

,,] \prova~ ;'l~rlalmE'nt €'1 Pr Jcr+-E" d'\:rt. n.t~aci6 dE' 
l<l ! • \, d( l s~clúr "'.tvit. 1, <'l<.posat t¡,l pú~lic durant C'l 
•<>r·mirJi. lE' c¡liu .. ~r 'i• f'n els q.Jul•. nv ·'h<>n produl.t 
r· e l (. ·TI e ' n · 

"'~cruat· E"lJ ín"ormr~ ttct•i'J i jur<d r> ~ 
Vir,t ('1 dic~am,..n rm~s p0r lu Comis~i6 d't:rbanis~e, 
Frr mnnimil'l.t df'lJ 1<U ffiE'~br<'& <lL,;~,lent, ~1. 

"E" [,io, d!"l<; lzp+- l ,uc <Om¡:Oll<'ll la C'orpúr lU, c'liCC.Id : 
Prim€'r.- \pro or deftL1ti~amcnt E'l ~rojcrt, 

J'l r-1-.p'lit< ·ró '" la l'.\, df'l SE'c tor (' ~l , r-P·'ac t.,t [€'I 
11

\1 e¡>'+('< te •'¡, JO'l.n 11iPrc\ V:d 1 1 el pi(' S.li• ,< !el ~I .l 
<•""< nd(i a "il.52C.(''i:,l, PT\ (+rcnt un m.lLOn< e-in-
<C"ntc> vin• mil cir,(' nt<• inquu.ntu-lt'f"< pC', (tes). 

S•~·,n.- Trnrnc•rE' ;¡n e Cll'plar del pro,~~ctP pr<.:~<.~t 
dE'f~r,+c\ucn('J-1 i ~'iH\ còpiL el~ l'(' pE'di('rt u~mL1i trrt' r, 
•otL jcs e-mp' t~, a la ComiL ,' d'l'rbani!.m<' d Gi:·<.r 

3 r .- c11EC'l'RS DE RFPOSIC'I0 ~E'\ qF\. DC'ICRES FU \-."!' 
HO.,\'!'\,-

a] Vic,t f'l r< e-etr <iE' r ¡:_, 'e~·· in+C',-.~v~ t prr lu ,·r;¡, 
::' lorE'"l Pal.nén l r'lta ~cGrt"u l' 1c rd •''ac¡u(•t jolnt. •. nPr:t 
d<> •1atn 10 iC' ge>nC'r d(' • 91)0, i' c,prc >e ió dE' lC'• qu<'t 
co~r(•porcrlf' a lu la. f '>E' d'E" cc·Jcio df'l ProjE-ctE' 
d'l'rb<.~n •ul'lció cc 1 '.A. •q "ltltll úi.E'janwr.t. 
horo"'ar, tè><'nic -, p('l ruql <>ol lo. ¡t-,: 

QJE' no "'€' li in•r~('< ,i 0l rc~amcPt dr qtot n0t,1 
pro~ i• i on •l <;¡'lC' 1 i 1•, <'"'l'lt <. ;ir,n.tda n d• ::.cos ~uot 'l 

po ,t('rtor• fint quE" 'lO hnr,i . •,t t ri" ollt ll tuac ió 
C'Olflic-'-i\cl 1 1 iti]ioc,¡ qliC> '" propo• .,_,r+-cl~ a lcrn., l"n 
no roin'1dtr la ·u rf! 1 'p )f) m d( qu( e< p1· ,~-ict',¡ 
m~ 1 l'l •upc.f[cif' q~P m 11' n hriPrnEnt ~ t~ dE'l,m,t J ; 

t"• qur tfc1oi em ,Hqn+1 ~ 1 pl .. \IJCI.t j, 1, 
quot qt<' 1' cer•( ,p<'ll ~ )r '1V1' "idur 1Pl Su.dic t 
dr E;, '1', 1 r • e· E' r • 1 r r c~, <;, ¡: r i mpo 1 t ,¡. Z O , 1 "'", ' T \ 

ju"ll u luqtc i,r,c.l.o~l, .; CJrr. (l int ~l.c 
' gd, l€' lu m'li r t cl 'Pll, <' dli •ci0 dr 
'' [' r¡ < I lC' t 1d n r t 11 f ,( , 

F•r ur,r n't t dclr '1 tc-•l 't.l( e rd : 
1 t • 'I") r 1 llC' J • E t .nJ r t" 1 l'C'" I r . pr t , r 
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:) ... .lvr":; Pul,zór "101<'<.1 , f'r corsec¡Ütncia, no inte-r-e>• r 
Pl pa ,<lmPnt rif' l'l JLLl.<J. pl'C.\ is ior al que <e I i a ,slP,nfl pE'r 
obres d ' e pru { df'l Pr· :••cle d'Urb'lnilru-j~ ;p lB U.A. 
La \fata <,unr~ 1m• nt hcn r'lri, ·~ nier.- fin qu( l'l 
situ~c ( e nfl&ctl\D E pos1~1 pf'r fl IEC'Lrrent •1gui 
-e.,olt,, 

Segon.- Ac opt'lr 
Banq~er~ d€' F'lrcPlonu, 
~l•rLPt i a.» 

1 ' avul sol .dar.J. del Sin.:llca• dc 
S.A. ofPrt p~r la rP urrE~t ca~ fl 

4t.- «EXPFDIE~T 1F M01IFICACIO DEl PRESSUPOST 1E 
DESPFSES \f~TJANÇANT Sl~L~"1fNT DE CRED:T AMB C~RRFC AL 
REMANE~- LIQVID DF TRESORERIA.-

a] Llegit L ' ex~ed ent tr'lmitat a l ' cfrc+e, 
Vist l ' informe J ' IntrrvPrció ~el dictampn fa\orabl• 

de la Com''"'•ió d ' li lE'nda i 
o· ::-e-ut· t · l¡mpll.tlmont eadf< ur, uPlJ ext rf'm':' qu~ roomprèn 

l ' Psm-ntada ~roposta, el sou obJecte f~nalitat, 
trobada conform dmb el~ ~PrvPis qLe tf càrrf'L 'a 
í'crpo~nció Murl'lpal, ul-, q.Jlll <'S pot atendre, de 
ccnfo.mittt amb l ' Br•l'lE 1ï8.4 do la llei 31/1988, d€' 2~ 
Je de·cmbrP, mitjança,t la quantitat dp V&nt-·-vr't 
milioPs d€' pess~trs (28.000.000.-), s ' acorda per 
nanimitat dels m mbrEJ dc la Corporació a~~istE'nts a la 

SE'c-·c., dE'l~ tr~t.::P qrP '• romponPn i, per tant, amb el 
\Ot favorablP de la majoria absolutu del nombrP legal de 
memtres de la rorporació: 

FrimPr,- Aprov&r in&tialmert l ' esmPnlada pr~posta de 
rup'C'ment de crpd~t finançadd ami càrr~c al Remanent 
li¡uid de Trpsorpria, en la ~Pglient forma: 

a) QJartit3l utilitzada amb càrrec al Remaneot líquid 
d<' TresrrPria du¡:o•lil:le vini:.-i-v•lit miliom. de 
peSL~"tes. 

b) Habi'itBcio~s i lUplPments que L ' ll ordC'n: 

..¡o PART. ~ITOl F\RTIDA C'ONSIGNACIO C'RED:T 
EXTRA 

1.!00.000 
10.000 

500.000 
5.000.000 

1.2.1. 
1.3.1. 
:;" .1.1. 
? • ? • 2. 
<'. 2. 3. 
2. 4. 2. 

2. 5. 1. 
2. 5. 6. 
2.5.7, 
2.5,q, 
~. 6.!. 
., . 6. 2. 
2. 7. 1. 
2.7.2. 
3. 2. 6. 
lj. 1. l. 
E. 3. 2. 

Ql'':: TENIA 
D<'Lp.dr rppr.t'lció 6.000.000 
\~ut r~miliar 60.000 
DP<f''Scs d'of1·.na ,,000.000 
t"ors"rv. r~p• ord.5.000.000 
'l!e•eju, ~alf .• ult 1,500.000 
DlPtP, pçrso~~l ~0.000 

VE'- t. 1 0 ,ui •• •~r.-. 5')0. 000 
'h1t. Uc. i ,Jrf<q, s.r:oo.ooo 
ConbL •,, ~u•. a1x. 600.000 
Subrl'in. •·~ua, ]t''" 8.000.000 
\'•, dc~p.furcion, 2.fOO.OOO 
~onn.l r~p.v~hicLP 7~0.000 

~on " 1 r "'P. m'lq·J 11. 7. OOC. COO 
~ob1l1'lri 2.000.000 
EqLIP 1' ficina ?,500.000 
I.lte• pr"-,t bE'str. il.500 aoo 
E11l ~,e /C. m-:' e t:~f. 1. 367, :JOO 
Enllum.c/P~f.~u... 3"?.000 

')0.000 
10 000 

100.000 
2.000.000 
1.000.000 
3.000.000 

'iOO.OOO 
"50.000 

2.000.000 
I , 0')0, 000 
~.ooo.coc 

lO.OOO.OOC 
100.000 

'iO.:JOO 

TOTAL 
RE'":lllTANT 

7. 100.000 
70.000 

3.500 . 000 
10.000.000 

1 . 550.000 
30.000 

600.000 
5.500.001) 
1.600.000 

11.000.000 
3.000.000 
1.000.000 
a.ooo.ooc 
4.010.00" 
4.:'"00.000 

18.fOGJ)0') 
I. 167.000 

oz.oro 

fOT\L ~R.171.0CO ~R.:JO'),OOO 81i.179.00C 
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Sq~--n.- Q11c quc-~t C'"'P<diE'r.t U' mod:r;cilció dc cr(ditE. 
aprovut inic-ialm· nt ,~¡;ui e-· po~dt al ¡·Út·l i d•1rant 
tuin.·r die•-; hàbil-,, amh l'anunc·i. pr.vi al Butlletí 
()fi, iill dc l:<1 Pr••vínc ia r:·n el taul r d' •nuncis d'aquest 
AjuntamP.r•t. 

To·rce·r.- L' exprdic>nl aprovv.t ini e ialme nt E.'S 
conside·rarà :lJ?J'ovat d••finitiv'lmt·nt ~.¡_ no es presenten 
r€'clamarions, d( conformitat umL C'l qur disposC'n E'ls 
article"> l'iQ,] l'iP.:' dE.' la llC'i 39/198!3, de 28 de 
dr e: E m!Jr·E', >) 

5~.- «MODIFIC\CIO ORDFN~NCES REGVLADORES DE TAXES I 
PREl'S Pl'BL T<S.-

a] Vist l'expE'dirnt instruït pPr 11 la modificac-i6 de 
la fixació i orue!la<'i.Ó de taxes, lC's r(·spec-tivC's 
ordenances rE'gulador<>s; 

Vistos e]~ informes emesos per Sec-rc-taria-Tntervenci6 
i el dictnmrn dP la Comissió d'Hisenda, amb el vot 
favorable dels deu membres de la Corporació assistents a 
la "ess1o i, per tant, amb C'l quòrum dc- la majoria 
absoluta E'stublert l'"r l'article ~i.J.h de la Llei 
7/1985, da 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
LoC'nl, s'ncotda: 

PrimE'r.- Aprovnr inicialment la modificació de les 
taxc-R segGPnts lE's seves respectives ordenances 
rE'guladores 

ORDENA!'>ÇA NQ 5 
TAXA PER FXPEDICTO DE D0Cl'!>!FNTS ADMI 'ISTRATICS 

Article 7~.- Tarifa.-
Documf'nts relatius a serveis d'urbanisme: 

- Per cada informe qua s'cxpedE'i;i sobre 
c-arartE'rístiques d~ terreny o consulta per 
o edifir·aci6 a instància dC' part 
- Per cndn <E'rtifiració que s'expcdei.'i 
dP '>E'n·eis urbanístic~ sol.lic-ltada a 
instànr i a dC' part ••.•.•.•.•..•.•.••••• 
- Per rada E'XpediciG dc llic~ncia de 
primera oc-upació ...•.•..•.•..••..•.•.• 
- Pe-r c-'ld'l fotoci\pia DI • A ! ......... . 
-Per cada fotoc~piu DIN A 3 ......•... 

2. 100. -PT \ 

5.250.-PT\ 

2.000.-PT-\ 
'i.-FT.\ 

10.-PTA 

0RDFNANÇA NO 6 
LLICENCI'\ ACTOT~XIS I AlTRES VEHICLES DE LLOGUER 

Article fiè-.• - Quota tri.butària.-
In quota tributària e~ dete-rminarà pnr una ~uantitat 

fi'::a nssenynlqdfl. scg.)nf; lu nuturale<;a del •;er"•<'i e) d. 
l'activitat, d'acord amb la tarifa BeljÜrnt~ 
- r~nrE'ssi6 i E' pedici~ de lli ~ncie~ 
- SuL~.titució d~ VC'hi. LC'> ............. . 

O RDF' '\ "<Ç \ 1\IO 7 

5.5'i0.-PT'\ 
1.100.-PT\ 

LI T 'f"<C IA l"''(lBFPTl'RA l)'r.'"'T\P.LT'1r ... Tc:; 
Article 6' .- Qu t'i ~ri~ •t'lr.o.~. 
fel q.¡otu tribut;;JÍfl e, d trrni_r,a;·à /I l'o.~pl':c; ,{. d
t r i f a -·' ~i.' ., n t · 

- De 1patv dr- pr f. 1 i 1 rAl P<''"' ~:12 dc ,r.n.n1 630.-PT\ 



- Tav. bars, Anaks i cafeteries, per m2 de local 650.-PTA 
- Restaurants, per m2 de menjador 650.-PTA 
-Hotels fins a 10 habitacions 141.750.-PTA 
- Per cada grup que excedeixi de lO hab. 7.350.-PTA 
-Pensions, fondes i cases d'hostes 21.000.-PTA 
- Sales de festes, clubs, cinemes i simil. 63.650.-PTA 

Quan la llicència es refereix a local a l'aire 
lliure i per temporada .... .. . . ... .•. 19.100.-PTA 

- Comerços diversos, per m2 de local 650.-PTA 
- Peruqueries (senyores i senyors), per m2 650.-PTA 
- Magatzems, tallers, indústries i granges, 

per m2 de local ................•... 
- Instal.lació de dipòsit de G.L.P. 
- Bingos, sales de joc, per m2 de local 
-Entitats bancàries ................ . 
-Estacions de servei ............... . 

ORDENANÇA NQ 8 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

Article 6è.- Quota tributària.-

225.-PTA 
7.650.-PTA 
1.050.-PTA 

254.675.-PTA 
73.500.-PTA 

La quota tributària es determina per l'aplicació de la 
tarifa següent: 
-Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic 

Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampl. 
Si l'Ajuntament compra nínxols nous 
Concessió per 40 anys de nínxol de l'antic 
Concessió per 40 anys de nínxol de l'ampl. 
Concessió per 40 anys de nínxol nou 
Quota anual de conservació, per cada nínxol 
Quota anual de conservació, per cada panteó 
Expedició de títol ...•............. 
Traspàs de títol per herència 
Canvi de nom de panteó ............ . 
Per cada enterrament ..••........... 
Material .......... , ............ , •.. 
Entrada a panteó ..•................ 
Custòdia de cadàvers ............•.. 
Trasllat de restes d'un nínxol a un altre 
Trasllat de restes a altres pobles 
Col.locació de làpida .........•........ 

ORDENANÇA NQ 9 

7.875.-PTA 
10.300.-PTA 
20.400.-PTA 
12.750.-PTA 
15.175.-PTA 
27.825.-PTA 

525.-PTA 
2.550.-PTA 

650.-PTA 
1.275.-PTA 
1.925.-PTA 

525.-PTA 
850.-PTA 

2.550.-PTA 
1.925.-PTA 
1.275.-PTA 
2.550.-PTA 

525.-PTA 

TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

Article 6è.- Base imposable i quota tributària.-
!.- El cost real i presumible del servei, considerat 

en la seva globalitat, constituirà com a màxim la base 
imposable. 

2.- La quota tributària consistirà en una quantitat 
fixa per unitat de local, que es determinarà en funció de 
la naturalesa i del destí dels immobles. 

3.- A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
Tarifa anual 

Quota recollida Quota 
i transport tractament 

- Per família o vivenda 4.100.- 1.100.-PTA 
-Supermercats .............. . 55.450.- 14.650.-PTA 
- Comerços de comestibles div .. 18.500.- 4.900.-PTA 
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- Idem anterior, amb vivenda 
- Altres comerços, magatzems 

cals de negoci ••••••••• ···· 1:::;;:=~;n.~= - Idem anterior, amb vivenda ~ 

-Bancs i Caixes ••••••••••·· ~~~J• 
- Tallers i fàbr.d'l a 5 empl. ·~~~~ 
- Idem anterior, amb vivenda 
- Tallers i fàbr.de 6 a 25 
- Idea anterior, amb vi 
- Tallers i fàbr.de aés de 
- Idem anterior, &ab vivenda 
- Bars, pubs i similars 
- Idea anterior, amb vivendà 
- Cineaes, balls i similars 
~ Restaurants i fondes 

TAXA PER RETIRADA ~B 
DEFECTUOSAMENT D 

~rticle 5è.• Tarifee.~ 

- NotOCidlètea. cicloaotora, 
tricicles i altres vehicles 
de caracter!at. anàlogues 

- ~uriaaea, camionetes, fur
lOnetes i altres vehicles 
ei•ilara, fina a 1000 k 
P.M.A, 

TAXA 

Article 5~.- Quota tributàr 
La quota tributària ea de 

la tarifa següent: 
- Per la utilització de les ins 

quadra i conjunt de serveis p 
tarifarà per quilo de carn de 
bestiar sacrificat •••••••••• 

~ PUBLIC 
MERCADERIES, 



P!_''<TM-~~ f.STT"<'I'OJ,s, flà~T.J_DE~ I A1TJms roN~'ITlli'.CD_Q~~ 
At{AL_QÇUES ~ 
- PE'r ocupació dP tE•rtE'n)'s d',ís públic amb 

mercadE>ries, mntC'rials dE' construcció, 
rllnE'S i t'lll<¡UPH • , • ,,,, ,,,,,, • • ,, • 16. -PTA/rn2/dia 

- Per ocupari6 de terrE>nys d'ó~ públic amb 
puntals, cav~:~llets, estintols i bast. 16.-PTA/rnl/dia 

- Per cada taula de 4 cadires: 
dies feiners , . , . , . , . , , •..... , ..• , .... 
dissabtes i festius , . , ......••.....• , 

44.-PTA/dia 
78.-PTA/dia 

ANNEX ll.l 
PREU PUBLIC PER PARADES, BARRAQUES. CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES Q ATBACGl_Ql'L$ ~ITUADES ~N TERRENYS D'US PUBLIC 
I INDUSTRIE_S I¿_E;J, C"Jillli.R I AMBULANTS I RODATGE 
Ç.._I.J.'JEMATOGRAFI C, 
MERCAT 
- Llocs fixos .......... , ........ . 
-Llocs eventuals ... ,,,, .....•... 
LLOCS A LA VIA PUBLICA 

60.-PTA/ml/dia 
105.-PTA/ml/dia 

-Auto-xoc, scal~xtric, trens i similars: 
Fins a 50 m2 , , , , . , . , ... , , 
DE> 51 a 80 m2 

- Cavallets, carrussels, alta-mar, 
cachonda" i similars: 

Fins a 50 m2 . , . , . , .. , , .. , 
De 51 a 80 m2 , . , . , , , .... , 

- Tómboles i similars: 
Fins a 6 m2 , , . , ... , . , , , .. 
De 7 a 15 m2 .... , , . , , . , .. 
De 16 a 30 m2 , . , .. , . , . , .. 
De més de 30m2 ,,, ......• 

460.-PTA/m2/ 
400.-PTA/m2/ 

granota, "olla 

535.-PTA/m2 
460.-PTA/m2 

1.580.-PTA/m2 
l.100.-PTA/m2 
1.035.-PTA/m2 

- Taules coco, fruites sequps i similars. 
-Castells infantils ,,,, ........•.•. 

920.-PTA/m2 
920.-PTA/m2 

1.150.-PTA/m2 
725. -PTA./m2 - Botellers , . , . , . , . , , .. , . , , . , , . , , , , . 

- XurrPries: 
Fins a 15 m2 
DE> 16 a 25 m2 

-Parades de tir i similars: 

1.265.-PTA/m2 
1.150.-PTA/rn2 

Fins 11 1"> m2 , ... , . , , . , . , . 860.-PTA/m2 
De més de 15m2 . ,,,,,,.,. 800.-PTA/m2 
amb una quotu mínimn de 10.925.-PTA 

PPsques infantils, parndrtPs, bijuteria i similars: 

- B'lrs: 
920.-PT\/m2 11mb un11 quotn mfnima de ~.312.-PT\ 

\mb tPrr;lsc;-, 
SC>nsr te>rrass'l 

............. 
- Parada: minim Pspui 
- C~setes dP ~elats 

............... 
••••••••• o ••••••• 

1_ ·y;:-c IV 
r_RFt' Pl'RLIC .{'ER &_,'TR\D_j, QJ;; \"EHICLili> 
VORERE~ 1 LE..~ RESER\:_ES I}E DA Pl'BLIÇA 
C.;RRE!!A I rrf5_ÇARR_E.Q_ \ P..E 'iERC.\fiERJJ'S ¡;>_¡;; 
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- Per cada entrada amb placa d~-~--~~~]~~¡~ 
m.l. o fracció 

Segon.- De conformitat 
articles 49 b) de la Llei 
Rêgim Local, 17.1 de la Ll 
~eculadora de lea Hisendes 
8/1987, de 15 d'abril, Mun~~_,~1l~ 
Catalunya, exposar al 
d'edictes de l'AJunta•ent 
coaptats des del •egüent 
corresponent anunci en el 
P~Yincia. Durant aquest 
~a.aiaaP l'expedient i 
al.legacions i suggeriments 

Tercer.- Transcorregut el 
M~• Pl.!iliidvte -cap, relitaNn 
-~ :adoptata.tti 

e¡.-«SOL.LICITUD ABONAMENT 
DESBMBRE DBL PRESTEC 11.19544 

JlURT .!'.aM!INI •-

a] ABONAMENT DE CREDIT NO 
Donada la fina~itveoi6 

,._...Mimt- de- carência de-l 
.-1t .al BanC de Crèdi1: Local, 

..-nt.ada .data; 
Vistes les quantitats di 

_.. r~la el Banc de Crèdi 
Deepr6a d'un canvi d' 

unanimitat dels assistents 
crldi~ •o aisposat a 31 de 
~~tlficaT~ en el termini 
ce-.te co~ent nQ 08.1?096.005 
DO.tnal del 10 per 100 (T. 
conaolidaeió del préstec 
respectant les restants condic~•w-~~f~ 

b] CREDIT A CURT TERMINI.
Exaainat l'expedient instr~.~~~~~ .. 

d'una operació de Tresoreria, 
Secretaria-Intervenció, i vist 
Informativa d'Hisenda, 
s'acorda: 

Primer.- Concertar amb el 
operació de Tresoreria, 
les condicions següents: 
Import ................. . 
Tipus d'interès ........ . 
Comissió obertura ...... . 
Comissió de no disponibilitat 
Inici de crèdit ........ . 
Acabament .............. . 

Segon.- Establir com a garantia recursos 
domiciliats en el Banco de Crédito Local, i a 
mantenir en el compte corrent obert en 1'-a~ 
entitat recursos suficients procedents de l'Estat, 



n;~totacl..Í Pt'O\incud ~ dt' la r,cq~•,hiÓ municipal, PE'r 
fer front a les amor·tilzac ions d' u.t.rrc:Jsos iPl!l cr·i!dtt, 
con•ertets a curt i a llar~ trrmtni. 

Tercer.- Drstin~r el ~eu impo·t, en pr~nripi, a 
' ' umorllt~acio rle l'a~trrior pòltLwa LUb1cr~ta amb el 
Banco d" rr'•ditv Lo,nl, en o'L•ar pendt"nt 1 dP recepc1o 
divcr~Ps subvrn ton• prccedcn~s de la General~lat de 
rat~·~nya, corrPsporenls a obli~~ciont ja a!lsumidrL per 
:a rorporac:{, 1 po~teri· rment a altres d~ficita 
m<mrnt!nis de TrPJ •rrrin que e~ poJrn produ~r durant 
l ' e EHTici 1991. 

Q•1 rt.- Facultar Pl St. Alcalde perqJÈ', en nom i 
represer.tacic:l d,, l ' AJu,ltament, formalitzi en dvcum!'nt 
privat la coreGpon<n+ pòlis~a de r~d~t.» 

7~.-«FLF~CIO DF JUTGE DE PAP TITUlAR.-

a] At~s qur ba d• proredlr-se a l ' elrcc~6 de Jutge de 
Pau tit~lar, de conformitat amb l'article 101 de la Llei 
Orgànic~ del P<drr Judicial; 

Vistes les sul.licit~dL presentadea i pvnderant les 
dife~en+s •ircumstlrcies per~oDals dels sol.licitants i 
llur idoneïtat prr P~er,ir el •àrrec de Jutge de Pau 
tit11lnr ·~ 

ron•idcrant q1e rcunei•(~ Pls requisits lrgalq, 
Fl Ple de 1 ' Avuntament, pe~ unanimitat dels deu 

membre~ a;sistents a la secsió, dels tretze quo 1• 
componen de drC't i de fet i, pC'r tant, nmb el quòrum 
fixat per l ' article 101.~ de la L'AI Or~ln ~~del Poder 
Judicial, acorda: 

Prim12r.- Elegir per oC"t.¡:ar el càrrec Lle Jutge dc Pa·¡ 
titular ls Sr~. ~arg~rid~ ~ont·c' Boarlas. 

Segon.- TramrtrP el present a~ord al Jutue dc Primera 
Tnstàncta i [nntrunci6 del Partit.» 

8~.-«rA~VI DE DF~O~I~A~IO DF" PARC INFA~TII VBICAT A 
lA PLAÇA ST. ~ARr~~.-

e] At~~~ la propost~ formulada pel Regidor ~r. J~srp 
A'bà ~alamala ~(r tal d ' e~itar ¡uc es donin 
deno~inacionL vic-iaies o mancades dP realitat legal Ql 
purc infant·'l ubicat~ la Plaça de Sant "<arcís, per la 
qual cosn e>:~ propo•Ja .,.ue sigui drnominat de ma~rra 
oficial amb el nom de Parc de la Tcrre o b~ Parc del 
Vescomtc-, honrrant a· í a qui corre<JpLn; 

F< tudi~da d0t · rg•JdamPnt la proposta, per unaniw.i t~t é!l 
rnlifiLld• i, derpr€s de Jrl1berar sobre la de~om;nac'6 
m'~ ad"rnt, ~rr unan~mlt&t s ' accrda: 

Canviar la derom.nat LÓ del parc 
Plu ~a dç ~ur. t N~r • ~ <, i de nom~ nar-lo 
CQ~Stderur que ~s el rom m€.- adir~~ 

qui c .JT reL~ o 1."' 

~~fanti. ubt~at a 
Parc dc ln T~rre, 
i que nLx~ r 'honord 

la 
en 

d
1 V •·t l'C'x~-dlert 1n9truïi pPr tal d'adrqu r 

l ' r,f rt<t ;_>.1bl ca d'en;:-leo pr,... 1990 a (to ac+ual> 
n"r(H· . ..~itats, ,'1 qt-(_11. O""u n'J\c"'=-t<""iC'l 'l la modtf el\< ió, pC"r 
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un ln1mltC!t ;',,, oíd'l: 
Prlmcr.- V.od.fj<nr l'ofertn -:lc e C'lCÏ<'Í iP ¡:.~:r<onal 

, 1 '1ervei l''lq H'".l \¡t.rtlum<"nt 1 di ;po<< I -~C' ln putlic.a•i.6 
E'r el Butlletí Cf1rinl dC'~~ Pr •Ínc u i al tauler 
d'edictes d'a,u~,t AJt.ntdmE'~t. 

Scgon.- In '<urc E'n l'o"ertn lc col.locüció ler. 
vacant~ d~t'ldP< en f'l prE"'Hl'Jpor;t •íntc pf'~ l'an~ 1390, Ol" 
f'guren tcrtt le» p!'l.cer; d· noc i'1Jtr<"r; elm'~; qcc> lugu 
ct~ Sf'T C'Obt'r•eu p€"] < 1Stn~'l ~e ~ ro11or 1 • in+C>rna, amb el 
detall sr>güert: 

a) ~cc~~ plc<C'S ~P p1antill~ Ltrib~ideB 
func ionnr' ; : 

Administrat iv. 
~"aporal Pol i··. Local 

r~a~"'"" 
Y fiC !!J'lt ". 

2 
1 

Pll\cE'~ 

" ofscir 
2 
1 

I'r;-n· e ió 
ll''rl.j"'!;,lF-("'-·. 
2 opos .. ri(; 
1 opos:ció 

b) Llocs do treball subjc•ted a lu legislació laboral: 
Modalitat de ~El~c~~: Cl decidir E'n el moment de la 
LOnvocatòri d'entre el con~u~s, ol c.oncurs-oposi~i~ 
l'opori i•'• 

n~n.r ni nnc i_Q 
r~nscrge Pav€'116 Pol:rp, 

1 Oè . - «ADQlliSTCIO FT"<CA ZONA ESPORT::: VA.-

Ad•_r_dpciq 
Pn'li<':ló» 

a] At~s l'articlP ~90 dE' la Llei Municipal i de Règim 
loc'l.l ~<' ~atal~ny& i 1 'articlP 30 d€'1 Reglament del 
Patrimori dels Ens Lcc'llr.; 

ViRt l'expedient incoat ~er o l'ndjudi uci6 dir~cta d0 
2.650 m2 de terreny !'!E"Uregatr. de l& finca, les düdeq 
rPgistrals dc ln qu~l ón: 

Tom 54f 
Llibre 35 
Fo 1' 56 
Fl11cn lb91 

dP ']agoster~, ~ropt(tat dE' JA~~r Martí Mi~uc'; 
C'on>:.iderar.t el lloc 'don1 i al matP .. x trmps quE' 

s'afirmn la <'On'llcnlencia dP procPdir n 1 'adqutslClO 
d~rEcta, donada la qu~lLf1cució urb'lní~ttco dpl be, 

Fl Ple dE l'Ajuntqm nt accr~a prr ~nanimitat: 
Primer.- Adquirir l'rsmertadq ~e¡r•R•cio pPl preu 

•tal, ~ orrat•Jal El'l runcio del!: <H'U', metres quadrat", 
dc sis-c~nteR · trqtunt~ mil (650.000.-) pess~tcs, umb 
clrs• r c.ú PP l'l50 re2 r•¡ Prl:p._~Prl f'<t-Jr·•iu ·700m2 a 
i.b'l.t•t. 

"'e 'on. C" >l'lr ignt r "'l.r· r.l ~rpc ,upo'3tàrid ,,rfic iert E'r. 
E"l ¡:rt"r;1u¡:u t mlnicip-:tl. 

TEr,pr,- Fur rltar tl Sr. \lc'l 1 r;lp ,.rr u lr <t~natura UP 
1 1

( 1' ri¡:••trd ¡:til-li u C0rre·,port>r>t,» 

'"'1t.l ~dnPrt la Pr r,idrn l' r po~u ln nrc P" .it"lt dP 
t I :.lc .. , PP· .r ,c.rc iu p}r, t rr ,cgÜPntr, pr< H' 1t lt pP< 
'{'r, Rep do- It<¡c t.iv~-.· 

u) Nnmtn'lmtnl dP IP¡:-r. <tnturt dn; e H\ 0 .·t~ri f'T tl 
"or ,rll F•col r del (,>l.lr¡ Píbl c lL U'3lilri" 



b) Aprov~~=o ~el Rrgl~mert ~r· ('nnrergc del P~velló 
Pnlisror•u .. i conv1~alÒtl<l do la pl·,ça <orrcsponent. 

e) Ratif~~a •' de l'u ord del fatrcn~t dc l'Hosp:tal
R~sidènciw Josep B'llll d, d'alienucio d(' dues finqle~ 
r .. i<>t~ ,u€' d"l V( irMt d" Br ¡guer<l. 

d) Ratifi~~~io d• l'a~ord del Patronat de l ' Hos~ita 
Res1J~nc o Josep Baulid<l d~ sol.licitud dc cridit a c~rt 
+ermini. 

Sotme8a a vota~ió la d~claració d'ur~~n~i~ 
trnrtnrn~nt d~ls puntr ~smentats ~nteriorment, 
:•aprova per un~n·~.tat Jols membre~ assistents.» 

per 
el 

al 
Ple 

llê.-r~O~F~A~FNT DF REPRESENTANT DEL CO~SISTORt E~ EL 
C'O~SF~L ERCOt~R ~FL C'Ol.IEGI PUBLIC L~CLSTARIA.-

~1 Vtsta ln sol.ltrt+ud formulada pel C'ol.legi Públic 
l~~uqt~ri je ~omenament dél representant del Consistori 
er rl Corscll Escclar d~l ~entrE; 

Deçpr~s d'un can~i d' mpres9ions, s ' acorda per 
ur.Pt~itat dels ~e~bres a1~i~tents nomenar el Sr. Ll~'s 
NJell CreuJ, Regid r jp ~¡••ura, repr~s~ntunt dr 
l'Ajuntaw.(~t en ~l Corue' l Escolar drl Col.legi Públic 
La e 11 <, t ior 1 '!.. 

12è.- ~APRO~\C'T0 ~EL REGLAMENT D~ TRFBALl DEl C'O~SERGE 
DF.l PAVElLO POLISPOR"'IlJ I C'ONVOCATORIA DF LA PlAÇ.\ 
C'ORRFSPO~f~T. 

a] Es dón'!. lrctura ~~ Reglament de Treball del 
Con-sE"rge del Pavelló Pol iuporU J clabor·at per la Comissió 
d ' EJpor" !;. 

I:'E'spr~r d'un Cdn\i ·l ' impref.ssions i trobat 
por un~nimit~t drl rn~mbrcs aspist~nts J ' acorda 

cc.nformo, 
donar-li 

apro'.ució. 

bl Vi 1tE"~ le~ Ba<Je'l qH• han dE' regir la contrnctür;ó 
l&bor 1 d~l co~<er;e del Pav<>lló Poli¡portii i trobadP, 
copfnrme, pPr ~ 1anim1tat dels membrE'" ussi~tent<J n'ac•rda 
~orar-los pr~ovació.» 

13è.-(RATIFIC'AC'IO 1E L'ACORD DEL PATRON\T 
L ' HO~~ITAL-RESIDENC'IA JOSEP BAULTDA D'ALIENACIO DE 
FT~~rFs RtSTTQVFs DEL ~EiNAT DE BRUGUERA. 

DE 
DUES 

o] Fxa~ nLt 1 · ~xpPdient instru~L pel Pcitronat de 
l'Il,~pital-R<>sidèncin "Jou•¡;. Baulida" per a l'alier.a,-;-16 
ciC' 1UE''- r'~q·Jes rt~ltl·lU-s •;it<Jades al Vrinat de Brug~er<.l; 

\t¡s qüP lE'l ex:¡.r·essf\dP•, finquPs són bén; patr .. monials 
d~ pr .... ¡: i "'e l'H•,ptf"'l-Resid~'1c ia, "ulo!'ats en tot'll <"n 
12 OOG.OOO.·f'TA; 

\t~s qur :~ ven1u es justifica per la no ~d<crip·1' 
df:''l.< b€n< '11 tei •os a un~ funció Pspecífica, ni e<;t'lnt 
prC'~ <"l'l rn un '"utt.r l'lln:>diat, i don~d~ lú necef ,1t lt .:ic 
r;~~n.anept de l'obr<l dP h~'"~tmd 1 'llpl~oct' d~ la p rt 
\·ell< 1 ul, oe~t dc l'Ho :pi•· ll-RP<: dè~c ia, comprer<l en el 
prpr_.-..:,s+ ,...n .. r;mit d{ l't=rtit1.t; 

Vl<-_t-- lf"'c- -t1r~:.) c:-1ClJ'1~~'" le~.lo:;: .._'q.) r ció, l'informe 
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favorable de Secretaria, els plecs de condicions 
redactats per aquest fi i l'acord adoptat pel Patronat, 
el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 

Primer.- Refrendar l'acord pres pel Patronat de 
l'Hospital-Residència Josep Baulida en sessió de 12 de 
novembre de 1990: 

a) L'alienació mitjançant subhasta de la finca rústica 
denominada Can Planet i Can Sagrera. 

b) i el Plec de Condicions jurídica-administratives 
que han de regir la subhasta, disposant que es publiqui 
durant el termini de quinze dies hàbils al tauler 
d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, 
anunciant la licitació simultàniament. 

Segon.- D'acord amb l'article 40 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, donar-ne compte al Departament 
de Governació.» 

14è.-«RATIFICACIO 
L'HOSPITAL-RESIDENCIA 
CREDIT A CURT TERMINI.-

DE L'ACORD DEL PATRONAT 
JOSEP BAULIDA DE SOL.LICITUD 

DE 
D'UN 

a] Vist l'acord adoptat pel Patronat Municipal de 
l'Hospital-Residència "Josep Baulida" de Llagostera, en 
sessió celebrada el dia 12 de novembre de 1990, 

El Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable dels onze 
membres de la Corporació dels tretze que la componen de 
dret i de fet i, per tant, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
Corporació, acorda: 

Primer.- Ratificar l'acord adoptat pel Patronat 
Municipal de l'Hospital-Residència "Josep Baulida" de 
Llagostera i, per tant, 

Segon.- Sol.licitar a la Caixa de Girona una pòlissa 
de crèdit de les següents característiques: 

Import: 11.000.000.-PTA 
Termini: Un any des de la seva formalització 
Tipus d'interès: 15'75% 
Comissió formalització: 0'25% 
Comissió disponibilitat: 0'60% 

per fer front als dèficits momentanis de tresoreria que 
es produeixin durant l'exercici 1991. 

Tercer.- Facultar el Sr. Narcís Casas Masgrau, 
president del Patronat de l'Hospital-Residència "Josep 
Baulida" per signar els documents oportuns.» 

15è.-«TORN OBERT DE PARAULES.-

a] No es produei · cap intervenció.» 

I per no haver-hi m~s assumptes de què 
són tres quart~ de dotze de la nit, el 
ai ·era la sessió, i amb ella aquesta acta, 
pels assistents, amb mi, el Secretari, que 

tractar, quan 
Sr. President 
que ~s signada 
ho certifico. 



000 080 

'' \1 C'\' DE 

DI~IGENCIA. Per f~r cvnstar que en data d ' avu· es tanca 
el ll~brP d'A• tcJ de les sessions del Ple Muni-ipul 
ttrbudes durant el~ any~ 19~9 1 1990. el present Llibre 
d ' \cte~ e m~n.d a~b la qes;i6 ord~Piria de 31 dc gener de 
19?9 i ~cabn 'lmb l 16 ordinària de 27 dc novembrE ~P 
1')!:0 f'O'l'lt< d - 00- fol~'> rt..bi·icüt'J, scgE'll'lts :~. 
rumE>ratr, C'orr•dati • C'<"rt tfico. 
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llaftOD•E•a, 10 de geper de 1991 
El SEC'RFTA.HI 
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