t..

.V'T~

"19 1/91

1991 . A la vi la dE"' Llu<:o!'t er;¡,

quan

dPl
dia vuit de g~nPr dr mil nou
Sala de Sessinns d·
la Casa
l 'Ajuntnm.,.nt
C'n
Plr F"r r·<·lC'br
sota
la Presid~'tlCin dr 1 'Alc
~asgrau,
nmb l'nssistè>nri:r dels
Portas Grunr·t,
tluís
'ucll
C
Rutiñar·h,
Jo'<P
\gnstí ranals,
Lluís r'iur<ma PF~rnd€'cht,
Josep
Fabrcllas Llovcras,
Alfons Flord
FPrrE>rÓs.
E:-;c·usE>n lu s<:- va as s i st
~iqurl i Josep \yach Costa.
Actt
Ramon SrrrH Vrrg~s.
President declara

Fl Sr.
tic'1'.~tq!a<1

~q-,~~:W
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\Üli·~u
lu
,]C'finit;vamEnt
·1ls ~-<Eny()rB .Jordi

Gareía t~, P·lr< P1.ln B

Rodríg11t::>¿

Tndust.ri.'ll
prl
pr-P¡ dc· 6.:'00.0()0
l '•ínir·u
prOJ:'"YÍc ió ¡ rr<:<nt.Jda i
'-'Ubhac;t."t.
SC'¡(on.- •\utor- 't:;'lr p] ~:r.
R;gnal11ru
d:lvnnt
n·•t'lr·i
,¡
t ru<.-p.'ls dc· l<• pr·0r• i l'l1t i P'"'''f>'-;f>i
TPrc• r.- Q.JF P:-. r.>"lt i f i qui :H¡>JPS
<'l tetmini dr deu dic
,, '1 t'f"•¡•t
d (·U ·.;
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de licitaci6.»
DE LA LLICENCIA DE PARCEL•LACIO n&
MAS GOTARRA.-

tr~·«RATtFICACIO

~IfZACIO

LA

Martfn per al servei de neteja de les
i del Pavel6 Polisport.iu, mitjançant un
temporal de jornada completa, durant el
gener de
1991
fins al 31 de març de
retribuci6 bruta mensual de 80.000.-PTA»
I
per no haver-hi més assumptes
s6n dos quarts i cinc de dotze del
aixeca la sessi6 i amb ella aquesta ac
pels assistents amb mi, el Secretari

ELS REGIDORS

SESSIO

CELEBRADA EL

A la vila de Llagostera,
a
vint-i-nou de
gener de mil
nou-ce
reuneix
l'Ajuntament en Ple a la Sala
Casa de
la Vila per celebrar sessi6
Presidència de l'Alcalde,
Sr.
Narcí
l'assistPncia dels Regidors,
Srs.
Franresc Roadella Rutiñach,
Lluís N
Agustí
CanRls,
Josep Mir Miquel,
Jo
Salvador DPvant
Riher·n,
Josep Albà
riurnna Paradeda,
Robert Badosa Ferre
Lloveras i Alfons Elordi Martín. Actua
Sr. Ramon SerrR Verg~s.
El
Pre~idPnt
dPclura
l'estudi dels t•mrs
lr.-«J.ErTtRA
A TERTOR.-

\PHOV\CTO

DE
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Primer.- Adquirir l'esmentada finca pel preu total
240.000.-PTA, amb destinació a la recuperació de
muralla.
Segon.- Consignar partida pressupostària suficient
el pressupost municipal.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura
l'escriptura pública corresponent.»

de
la
en
de

2n . -«APROVACIO INICIAL DEL P.U. HAS GOTARRA.a) Explicat pel tècnic municipal el procès seguit en
la Urbanitzaci6 Has Gotarra a petici6 de l'Alcaldia i de
la Comissi6 d'Urbanisme;
Redactat per l'Arquitecte Sr. Bosco Pineda Harfà el
Projecte d 1 Urbanitzaci6 de la zona Mas Gotarra, encaminat
~1 desenvolupament del Pla Parcial Mas Gotarra i
At~a que les obre• que detalla i que els documents que
co~èn s'adeqüen a les p~isions del Pla i
que s6n
fav~ables els informes tècnics i jurídics, el Ple acorda
per oaanimi tat:
Prlaer.- Aprovar
inicial~nt
el
Projecte
d'Urbanitsaci6 Mas Gotarra redactat per l'arquitecte Sr.
Boaco Pineda Marfà a instància de Promociones Santa
Iaa~l,
S.A.,
el pressupost del qual ascendeiX a
132.866.081.-PTA. 1
Segon.- Sotaetre l a informaci6 p~blica durant un
termini de quinze dies al Butlletí Oficial d~
la
Provincia, al tauler d'anuncis ae la Casa de la Vila i al
peribdic El Punt, i deixar l'expedient a la dispoai~16 4•
qualsevol qui el v~laui examinar per tal de deduir-.al•leaaciona.»

Sr.-«APROVACIO ESTATUTS I BASES D'ACTUAC!O DE LA JUNTA
DB OOMPBNSACIO "MAS GOTARRA, POLIGON A"

'1 ~~· que ~1 Pla Parcial Mas Ootarra preveu com a
Yi•t el proJecte d'Estatuts i Bases d"Aótu•ció
..-.-atat a instància dels senyors Domingo Gota~~·

~-~ d'~qt~aci6 el de compensaci6;

~~6. ~cades Ootarra Blanqu6, Jaime Gotarra Blanch~

Q4tar~a Blanch i l'entitat mercantil Promociones
~a lsabél, S.A.
(R.E. nQ 124/91) i donat que ela
~ixQ• representes -'s del 60 per 100 de la superficie

ao.a

tota~

del polígon;
Atll L'article 176 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
d•JWliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos lelals
vi&ents a Catalunya en matèTia urbanística i disposicions
coaplementàriea, el Ple acorda per unanimitat:
P.rime~.- Aprovar inicialment els Estatuts i
Bases
d'Actuaci4 del Pol!&on A del Pla Parcial Has Gotarra.
Segon.- Notificar personalement el present acord als
'~•pletaria afectats.
Tercer.- Publi ar el present acord en el B.O.P. i en
ua di~i d'intormaci6 general, per un període de 15

u ...».

'

9è. -«TORN OBERT DE PARA t'LES.a] No es produeix cap intervenció.»
I per no haver-hi m~s assumptes de què tractar,
a les
dotze de la nit el Sr.
President ai.·
sessió i amb
ella aquesta acta, que és signada pe s assi tents amb mi,
el Secretari, que ho certifico.

L'ALCALDE

Cli~
ELS REG !DORS

~·

.

ACTA NQ 3/91 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 26 DE
DE 1991.-

FEBRER

a les deu del vespre del dia
A la vila de Llagostera,
vint-i-sis de febrer de mil nou-cents noranta-u, es
reuneix l'Ajuntament en Ple a la Sala de Sessions de la
Casa de la Vila per celebrar sessió ordinària sota la
Presidència de l'Alcalde,
Sr.
Narcís Casas Masgrau, amb
l'assistència dels Regidors,
Srs.
Robert Portas Gruart,
Francesc Boadella Butiñach,
Lluís Nuell Creus,
Josep
Agustí Canals,
Salvador Devant Ribera,
Josep Albà
Matamalfl, Lluís CiuranR Paradeda, Robert Badesa Ferrerós,
Joan Fabrellas Lloveras i Alfons Elordi Martín.
No
assistei~en a la sessió els Srs. Josep Mir Miquel i Josep
Ayach Costa.
Actua com a Secretari el Sr.
Ramon Serra
Vergés.
El President declara oberta la sess1o 1
s'entra
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.
lr.-«I.ECTURA
ANTERIOR.-

~PROV~CTO

DE

L'ACTA

DE

LA

a]
Es llegei·
l'act:-1 de
la s!"ssi6 anterior
t1·obada conforme, é-s aprovarlro per unanimitat.

en

SESSIO
que,

-

a.

•«PRORROGA

SUSPENSIO ATORGAMENT LLICENCIES

~O~.Wya&.~'BS~ABLIMENTS PUBLICS.-

lo

en

P1 e

r;r

c. rd 'i per

r1nanimi ta t. del s

membres

~~c~ictt="•ntç.:.;

Primer.- S·•1•1icita.r u l'~r\<1S una subvenció per al
mHnt!'nÍm<'nt
·!rl- ,, rvei < dr l 'H·>·-~pital-Residència Josep
B:111l idn ,if T lv·~o 'lt'T'<,
c·.pgon,- r.,.., •. ¡ 1;n.•r ¡•'lrt i d, pr<·' "upostària suficient per
~ufr~~

r l'~p~r1~~jci munic·ipR1.

r,
qr

\+< _. .,

b1"e

•'

1

FU·~t;·i

•l'-'

~'l Rc~.ulu , · d'11 dr' gener de 1991 per la
,Cll1\0,·•l~è·riE· p•íb1ic<• per a la concessió de
i ~ubvrn,ic•n" de ervri:-c socials:
C) Programa

d" müntcnir1cr.t d'activitflt< dntes n. terme per entitats de
«I'I'\d'Í'o
sc.cial<,,
I 'Aj•tnt<•mE'nt
en Ple
acorda
per
unnn im i,. ut dea 1 ·-J m~ mbrc:-; o. e_-.~ i '-jt f'nt ~-;:
Pr·imEr.- S·>l·lirítnt
ú
l'IC'\SS
una subvenció
en
cnne• ·te do
Prnmüció i. s·-,stE'nimE'nt d'activitats de
la
1
LltH· d'.-\viF de I )a>~:o<.trrCJ..
Sc¡,;nn.- Consi~rvn· p;rrtid: prr"o;supostària suficient per
strfra~ar l':;pr.rtv· ¡,~murri ipal.»
4t. -«RF"<OV \ri O
D'FSrOMRRARTES.-

roNTP\C'TF

SERVEI

RECOLLIDA

a]
Vi·ü'l
):; ·,ol· I i itUri
formulada
per Transportes
C'armona-C:.'lr• (a,
S .I • ,
l'Oncrss ionària del
servei de
re,..olli•id domicilihri•• d'Pscnmbraries,
de revisió del
pr•~u ri<" 'Fl prl"-,tu• i ) ,JC'l <;crvei 11 causa de l'augment de
1'I.P.r.
i ,i., lf's m:ce.Fít\ts dl"l servei,
Després de
dPl ibf·rélr,
s' nrord'!
¡,r r •Ht."lnimi tat incrementar un 10 X
l<s
l:?'L017
r_,c·s<E'tt-<·,
¡u·
l-''rcep
en
l'actualitat
mc·nsu,lmcnt
l' f'mprE>"''' ~. <H• -:pe> rtf'<;
Carmona-García,
S.L.
per
1:1 pr•">ta ¡_•, ,iE'l ".f'r•ei ÒE" rC'collida
d'escombraries
.,rr,b , .. frc•tp< •iPs d<'l dia 1 d· ~PnE'r de 1991.»

5~.-PF~nFRRüC
OBRF~
FFTFS PELS
Fl'LT \ [ PEHE r111 FLL ARnER F

SRS.

RAMON

MESTRES

:1.]
Examinlt l'e p tli('r·t in·-;truït. per a la construcció
d'u nc. t'lncu nl VE>ïns;t dr· Panf'dt•s "Mas Morató",
per part
dEl
Sr.
R\MO"< HESTRFS f~!LA,
Exp.
nQ 608/90, sense
njqster-•·•f'
n. lc<: , ondicior.·j '1' ':cnyalades a la
llicència
1
•''r,l-rrec: r.o 67/FI8, e fi dE rrs·>ldr<• l;
Tnform'lè 1
1 1 l' rpo,·,1 i·Í
¡•e-l Sr.
Secretari
de
la
n<'cCs<'~itat rl€' cqn,f'·ii. • tdiE~tcin a l'interessat, d'acord
nmb l'art'cle> :ll 1].-. 1 !,}ei rlP T'>·ocediment Administratiu,
e- , fl ( ~rd u l'f'"· r
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8è .- «R\TIFIC~Cin

ACORD C.M.G.

'WL•LICITL'D

SI'BVE:'\CTO

SAL\ POLI\'.\LP'T.-

al Vist l'a,,ord: d•Jptut ppr la C'omissio Municipal de
Go\Prn <'n
sesc.i/, del dL1 1~ dE' març de1991
(Exp.
nQ
116/C!1)
i \ istl'l 1 u Rt snluc i 1 dE' ~lfl dE" ',';<'nt"r de 1991
del
ronsPller de Cultura IDOGC' n~m. 1107), dE' convocAtòria de
concurs
p1íbl ic
per
:,
la conce>ssic'i d<:>
subven· ions
a
entitat~ loruls I'Pr a
invt rsluns en lo(-·al ~o
PQIJip~rnents
amb dl"c-tinur•i,) cu]tllrl'll i
Donada la neressitat d'equipar la nova sala polivalrnt
del
r/
\]t
dr Girona no 4 amb material
mobiliari
adrquat al servei,
S'acorda per unanimitat ratificar 1 ' acord adoptat
per
la Comissin "'unicipul dl" Gn\'Prn Pn SE'ssió <ie 12 de
març
de 1991
i,
pl"r
htnt,
sol·lic-itRr al
De1•artament
df'
C'ul t11ra de- 1 a GPneralltat una s11h\ Pnr i(
dc dnes-rentes
Sf'ixnnta-tr.-.s mil
v11itanta-dues
(~6'1,()8~.-l
pessetes,
.-.ç¡nivalPnt !ll SO %dc ¡,..s despese-s previst('s,;;.
9è.- «CO~TR,CTE

~RRF~D\ME~T

VIVENDA C/

B\RCELO~ETA

~Q

1.a]
Inform11da I< Cnrpor.'vió dP la tH'C'PSsitat.
temporal
en 'l'IP <'S troba 1 a S r>l.
Ros fi 'fn. "lnccana Ri hac;, In ferme ra
Titul:)r Pn t'''<'t·cir·i en <i<.!HC'stn
localitat,
d'obtenci'
d ' una vivPnda i
pel
rJual
aques+
Vist
el
projecte de contracte
e-/
~juntame-nt
li
cedirà en ~rrendamPnt la vivenda del
pC>r un període- de ~
Ba.rcE"loneta n() .! 1 r.
pi<; esquPrr.<l,
me sos,
r•'novnl. 1 e me s a mps, s ' ar·c rda pPr unanimitat dels
mPmbrPS assis1ents a ln sessió:
Primer.- Arrenrtar durant
Pl termini de
6 mesos,
a
partir del dia 1 ~e maig dr 19q1, renovable mes a mes, ln
vh·Pnd<l pr1¡;iet:ü
d'aquest
.\junt<\ment
situada al
r/
Barcf'loneia no !,
1r.
pi.s es•l'leri:í,
n 1.·1 S1· • Rosa Ma.
'lasana Ribac.
contracte
prt.-,,i.-ctcde
SE'~on.- Donrtr
:1¡ ¡·ova.· 1 .-,
red:H't :1t a "lqur-<ct f i.
\lcalde-President pPr a
la
TPrcer.- Fncult.n
··I Sr.
si¡J,nAt11ra dr-l rontrarte.
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SE 1 \T
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s'acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer.- Apro~ar
definitivament
el
Projecte
d'Urbanitzaci6 Mas Got.arra, redactat per l'arquitecte Sr.
Bosco Pineda Marfà.
Segon.- Trametre un exemplar del Projecte aprovat
definitivament
i una còpia de l'expedient administratiu,
tots dos complets, a la Comissió d'Urbanisme de Girona.»
7è.-«RESOLUCIO EXP.
SR. PERE CULLELL.-

72/90 D'INFRACCIO URBANISTICA DEL

a]
Vist l'e pedient incoat per protegir la legalitat
vigent a causa d'obres que s'han fet sense ajustar-se a
les condicions de la llicència concedida
(Exp.
nQ
162/86);
Atès que el Sr.
Pere Cullell Arderiu ha fet obres al
Veinat de Panedes,
Ctra.
de Girona a Sant Feliu de
Guíxols p.k.
223,
consistents en la construcció d'una
tanca,
de les quals s'ha comprovat que el tancament del
perímetre de la finca s'ha fet sense ajustar-se a
la
llicència n~m.
162/86,
ja que no se separa 4 metres des
de l'eix del camí, i que pel Decret de l'Alcaldia de data
20 de febrer de 1990 se li dóna un termini de dos mesos
per
ajustar les obres
realitzades a
la
llicència
concedida;
Atès que, formulades al·legacions pel Sr. Pere Cullell
Arderiu,
foren desestimades per la Comissió de Govern en
data 24 d'abril de 1990, instant-lo que ajust6s les obres
a la llicència conredida;
Atès que s'ha provat que han passat amb diferència més
1a
·1 ·' ,
,.. <.!Ue la persona interessada hagi ajustat
les
obres a les condicions de la llicència qu~ té concedida;
Cons i d<'rant
que les obres realitzades
apareixen
compreses a
l'article lr.
del Reglament d<
nisciplina
lltbnnísLicl
i que,
per tant,
estan subjectes a
prèvia
llicència,
i
que l'article 255 del
DecrPt
!.ct5i 1 t ¡,,
1/1990, d• 1:' de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels
te.· tos J egals \'ig(>nts a Catalunya en matè1' i.
"í .;1 · • ,
di spo
•¡ ·•
1 '>\juntament acordarà 1 'enderrocament de
les
obres a càrrec de la pC>rsona i nteress~1do~
in,pc-.1 i ' cic,.· ·I i'vament elb usos a què t:staVPII
destinades
i
rL .. ~· ~·
que,
concedida audiincin a
la persona
intertssada,
o
1 'empar dí' l'article 91
l'·
'•iminisf.ratiu,
aqu~sta no ha pres0ntat
cap
escrit desvirtuant els fets pro~ats,
S'acor·dn l'"r unanimitat dels membre!'> assistE-nts:
Pr1mer.- Bnderrocar les obres
f0te.
pel Sr.
Per
(;ullell A1·deriu al V<>'(nut dt' Pnn("·des C<JilSi·tents en la
~onsttucci~ d'una tah~d metul•Lic
sc.se St'parar-se 4 m.
des dE l'ei. JPl cnmí
eYnnl amb ~ue confronta.
">egon.- Avisat· el :O.t·.
PC'rc llllLP'l Ar·deriu que, si no
IH·occ-dei.~ a L 'endc,rL•,•Imc ••t,
t«
pru• edirii, 1 càrrec seu,
a
l't..;cru.:ic; ·-:ub~i·li.:r·i· [ ' l ' p.•rl d
la Brig1.1dn d'Obr(>s
Je l'Ajunt.llacnl, ~o•ü lo o!ire• e¡,·. d•·' I' \r•qui.te··t• Ti'çni··
!lunt• ipul.
f{'. I C < <,

010
pE'r E'ntrnr .tl d·•mic-i!i,
1'nrt. 87.2 d.~ lu !Of'.J.

SR.

8 è . -~:RFSOLI'l't0 FXP.
R~~n~

d'flc•r·i 'lmb

ull<·

pr·E''iist

E'n

67/88 D'I~FR~C'Cl() l'RBA'liSTIC'.\ DEL

~FSTRPS.

a]
\'ist 1 'e ·~·E'di~·nt inco"tt l'•'l l'lOt0,:ti.r· lu
l01!.ulitut
nt
U ( ·. ll~l\ d' 1 bi"f'.-.ï.
jUP .;'bun fC'+
cenS(' il,iltt..Jtar-se
a
1es cc~n,ií··ion<. dP In lli f•nci· l'C>n 0r:ltda (F.·p. n'-• 67/88l;
·\ti>s qll•' • 1 Sr.
R·\mc•n 'kstr•·~; Fu1lu h:1 f0t obre"
al
\'eYnat
de
Pnnrrlch
·~as
~crató",
LOnsi~tents
en
lu
construcció d'una
vi\rnda
i Pn
la construcció d'una
tanca,
de
les quals s'ha comprovat que el tancament del
perímetre de la finca amb tela metàl·lica s'ha fet sense
\-']gt

ajustar-se a la llicència núm. 67/88, ja que no se separa
4 met~es des de l'eix del camí, i que van ser suspeses
pel Decret de l'Alcaldia de data 29 de desembre de 1988;
Atè~ que s'ha provat que han passat amb diferència més
d~ ~os mesos des del dia 4 de gener de 1989 fins
a la
data, sense que la persona interessada hagi ajustat les
obres a les condicions de la llicencia que té concedida;
Considerant
que les obres realitzades
apareixen
co•presea a l'article 1r. del Reglament de Disciplina
Urbaníatica i que, per tant, estan subjectes a prèvia
llie~ncia,
i
que l'article 255 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels
text~s legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,
di~sa que l'Ajuntament acordarà l'enderrocament dé les
o~
a clrrec de la persona interessada i procedirà a
iapedir definitivament els usos a què estaven destinades
i

Considerant que, concedida audiència a la persona
l~~a.da, a l'empar de l'article 91 de la Llei de
Procediaent Administratiu, aquesta no ha presentat cap
e~t ~virtuant els fets provàts,
~'acorda per unanimitat dels membres assistents:
~. .r.• Enderrocar les obres fetes pel Sr. Baaon
Mestres
Fullà al Veïnat de Panedes
"Mas
Horató"
conaiatents en la construcció d'una tanca metàl•lica
aenae separar-se 4 m. des de l'eix del camí veïnal amb
qui# cor&fioonta.
~Ioft.- Avisar el Sr.
Ramon Mestres Fullà que, si no
prae~deix a l'enderrocament,
es procedirà, a càrrec seu,
a l'~cució subsidiària per part de la Brigada d'Obres
d~ ldAjuntament, sota la direcció del l'Arquitecte Tècnic
HuYtieipal.
Terc~r. Sol•licitar l'oportuna autorització
judicial
per entrar al domicili, d'acord amb allò previst en
l'art. 87.2 de la LOPJ.»
... "*CONTRACTACIO
PRINBRA FASE.S ~ .C ben•t

U.A.

LA

MATA,

ja estan confeccionades les quotes
per
a la la.
fase
del
Projecte
d'~ització de la U.A.
La Mata i donada la necessitat
de procedir a la contractació de les obres, el Ple acorda
Pàr~iaitat dels membres assistents procedir a l'inici

4•~tzaci6

que

OBRES URBANITZACIO

de l'expedient de contractació i a la redacció del
de Condicions corresponent.»

Plec

lOè.-«SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.a] D'acord amb el que preveu l'article 26 de la llei
orgànica de Règim Electoral (Llei 5/1985, de 19 de juny)
sobre la formació de Meses Electorals, es procedeix a
efctuar el sorteig públic dels Membres de les Meses
Electorals per a les Eleccions Municipals,
que tindran
lloc el proper dia 26 de maig, el resultat del qual és el
següent:
SECCIO PRIMERA.- Mesa A
=~=====================

Titulars

PRESIDENT
1r. VOCAL
2n. VOCAL

.!h. N.... L.
Brígida COMAS VENTURA
Manel CANO HERNANDEZ
Carmen COCA GONZALEZ

40.298.894
40.503.452
37.269.566

Ma. Dolares DUCH BOADAS
Ma. Teresa CORIS SOLER
Josep M. CAÑIGUERAL CASELLAS
Ma. Rosa CASTELLO PUIGVERT
Dolares COLOME ANTENTAS
Joaquín COMAS CORRIUS

40.308.523
40.271.152
40.311.383
77.910.372
39.273.299
40.171.443

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

SECCIO PRIMERA.- Mesa B

=======================

Titulars

PRESIDENT
1r. VOCAL
2n. VOCAL

.!h. N.... .L..

Montserrat PLA FONT
Eduardo NOGUERA SERRAT
Pilar PALOMO AGUILAR

40.262.066
40.523.075
40.325.200

Glòria PRUNELL COMAS
Teresa PONS SALVA
Rafaela OSU~A MUÑOZ
Jos~ PAYRET VIDAL
Francisco PERADALTA FAXEDAS
Manuel PEREZ ORTEGA

77.910.501
40.203.825
80.110.575
40.168.564
40.254.986
40.501.439

Suplents
PRESIDENT
PRESIDENT
lr. VOCAL
1r. VOCAL
2n. VOCAL
2n. VOCAL

SECCIO SEGONA.- Mesa A

======================

Titulars

PRESIDENT
lr. VOCAL
2n. VOCAL

Ma. Dolares GURNES DEVLOFEl
Pere HOSPITAL JlNCA
Núria AGI'STI ARR\:-ï7.

!0.298.832
77.910.408
40.309.318

celebrada el dia 16 d'abril de 1991,
S'acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer.- Adquirir
a
l'empresa
REYDE,
S.A.
un
contenidor per a la recollida selectiva de vidre,
que
serà instal·lat al
Sector Cementiri,
per un import
aproximat, segons pressupost, de 100.000.-PTA.
Segon.- Sol•licitar
al
Departament
de
Política
Territorial
Obres Públiques un ajut econòmic de
25.000.-PTA,
corresponents al 25 %de la despesa total
projectada.
Tercer.- Assumir
la
part
de
la
despesa
no
subvencionada.»
12è.-«APROVACIO INICIAL PRESSUPOST GENERAL ANY 1991 I
BASES D'EXECUCIO I PLANTILLA DE PERSONAL.a] Elevat a aquesta Corporació Municipal el Pressupost
General per a l'exercici de 1991,
integrat pel de la
Corporació Municipal i el dels Organisme Autònoms,
en la
forma prevista en l'article 149-4, de la Llei 39/1988, de
28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals,
i la
plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats
a funcionaris, personal laboral i eventual;
Discutits detingudament el Pressupost i la Plantilla i
trobats en la seva totalitat conformes amb els serveis
que estan a càrrec de la Corporació municipal,
així com
amb els recursos que s'estableixen per atendre'ls,
S'acorda per unanimitat dels membres assistents donarli aprovac1o plena i que quedi,
per tant,
fixat el
Pressupost General i la Plantilla de la següent forma:
1. PRESSUPOST GENERAL

=====================

Capítols

Denominació

L.l__,_ INGRESSOS

1.2.3.-

4.5.6.7.9.-

1.-

2.3.-

·1.6.CJ.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

109.826.595
8.600.000
270.746.514
67.793.200
1.293.308
81.736.009
51.160.260
66.280.931

TOTAL I\GRESSOS

657.-136.817

Desveses d~ personal
Despeses de b~ns cor.
De~peses finnneeres
Tran~fcr~ncics corrents
Invt'r~

i o nc.;; t'f·: ... l .e-:
f i nanc(·I·c;
TOl\!. DFSPF.Sf.·,
f'.'lSi 11!=;

serv~is

111.172.746
A7.12-1.918
30.689.873
22.700.000
165.507.897
10.2.Jl.383
657.116.817

B)

PERSON.\ I. L \ H: ll~ H

C'ap sE'cció
Arxiver·
Arq11 i tec te tècnic
"'onitor esport iu
Oficial 2a. obres

1 1'

1
1
1
1

1 T
1 p
1 T

2 T

2.- Activitat temporal
l)_~_ll_Om i n!!Ç iÓ

Auxiliar Administratiu
Auxiliar Guàrdia
Subaltern
Professor Artesania
Professor Belles Arts
Auxiliar Biblioteca
Secretari Dispensari
Porter-Mantenidor
Peó Brigada
Personal neteja

1
3
1
1
1
1
1
1

1

2

4»

13è.-«LIQUIDACIO PRESSUPOST 1990.a] Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost
General de l'any 1990 presentat per Intervenció, en
compliment del que disposa 1 'article 451.3 del text refós
aprovat pel R.D.L. 781/1986, rlP 18 d'abril,
S'acorda
per unanimitat dels membres
assistents
aprovar la Liquidació del Pressupost General del 1990,
que presenta el següent resum:
Existència a caixa a 31.12.90
53.097.088.-PTA
Pendent de cobrar a 31.12.90
199.854.202.-PTA
Pendent de pagar a 31.12.90
Superàvit

........................

252.951.290.-PTA
163.833.256.-PTA
89.118.034.-PTA»

14è.-«RECTIFICACIO
ERROR MATERIAL,
ACORD 27
NOVEMBRE DE 1990, D'ADQUISICIO FINCA ZONA ESPORTIVA.-

DE

a] Donat que es produí un error en l'acord pres per
aquesta Corporació en sessió celebrada pel Ple el dia 27
de novembre de 1991 per a l'adquisició al Sr. Josep Martí
Miquel d'una finca destinada a zona esportiva d'una
superfície de 2.650 m2 , de les quals es destinarien 1.950
2
m a equipaments esportius i 700 m2 a viRbilital, en ser
en realitat la superfície a adquirir de 2.050 m2 i
Permetent 1 'article 111 de la Llei de Procediment
Administratiu la rectificació d'errors materials o de
fet,
S'acorda
per unanimitat dels membres
assistents
ratificar 1 'acord pres en el sentit que la superfície de
la finca a adquirir és de 2.050 m2 ,
dels quals es
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destinaran
vials.»

1.950 m2 a equipaments esportius

15è.-«SUBHASTA
ZONA INDUSTRIAL.-

PARECEL•LES A I C DEL POLIGON I DE

LA

a] Anunciada la licitació per l'alienació de dues
parcel•les del Polígon I de la Zona Industrial- i
no
havent-se presentat cap oferta ni reclamació, el Ple
acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer.- Declarar
deserta
la
subhasta
de
les
parcel•les A i C del Polígon I de la Zona Industrial, en
no haver-se formulat cap proposició.
Segon.- Anunciar nova subhasta de les parcel•les A i C
del Polígon I de la Zona Industrial, per a la qual regirl
el mateix Plec de Clàusules jurídica-econòmiques aprovat
pel Ple de la Corporació el 30 d'abril de 1990 i aota el
mateix tipus de licitació.»
16è.-«TORN OBERT DE PARAULES.a] No es produeix cap intervenció.»
I per no haver-hi més assumptes de què tractar,
a mig
quart dè'4be&LD8e la nit el Sr. Alca!HeSB~R!~ARla sessió
i amb ella aquesta acta,
que és signad
assistèats
amb mi, el Secretari, que ho certific

:L 1ALCLADB

ILS RBGIDOBS

Dec larnció ik •·u1i'-'""' dr
] 'f').pPri i f'n t t
Ta C'orpornció a•·o;•d<t

po<"~ihle>

in ·om¡>üibilital units a

~:tpro'>ar·-lvs.»

7è.-«TOR'I OBF'RT nF P\RAULES.<t] El Sr.
Alcalde agraei~ l'int~r~s irmostrat en Lol
moment
tant
pels mestres com ~"r l'A.P.A.
pnres
d'alumnes
del Col•legi
P~blic
Lacustàriu pe>r a
la
consecució,:· 1'1 construccjó de~ aulrs de Pre-Escolar
que s'h<
fet
patent urPI ve;;c•du m€s <l\IIÍ amb la se,·a
assist~ncia en aquest Ple.J

I per no ha\·Pr-hi m0s assumptes dP què trac tar,
a dos
quarts d'onze> de la nit el Sr. Alcalde aixeca la sessió i
amb ella aquesta acta, quo ~s signada pe
istents amb
mi, el Secretari, que ho certifico.

7/91 DE LA SESSIO CELEBRADA

•

A l-a vila de Llagostera,
a un quart d'onze del vespre
del dia dotze de juny de mil nou-cents noranta-u es
reuneix l'Ajuntament en Ple a la Sala de Sessions de la
Casa de la Vila per celebrar sessió extraordinària,
sota
la presidència de l'Alcalde,
Sr. Narcís Casas Masgrau, i
Srs.
Robert Portas
amb l'assistència dels Regidors,
Gruart, Lluís Nuell Creus,
Francesc Boadella Butiñach,
Josep Agusti Canals, Jos~p Mir ~iquel, Josep Ayach Costa,
Salvad~r
Devant Ribera,
Lluís Ciurana Paradeda,
Robert
Badosa Ferr.er6s,
Josep Albà Matamala,
Joan Fabrellas
Llov~11as i Alf-ons Elordi Hartín. Actua com a Secretari el
Sr Ba•on SePra Vergés.
L'Alcalde declara oberta la sess1o i
s'entra
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.

en

1r.-«LECTURA
ANTERIOR.-

I

~PROVACIO

DE

L'ACTA

DE

LA

a] Es llegeix l'acta de la sessió anterior
trobada conforme, és aprovada per unanimitat.»

SESSIO
que,

I per no haver-hi més assumptes de qu~ tractar, a dos
quarts d'onze del vespre el Sr. Alcalde aixeca la sessió
i amb ella aquesta acta,
que és signada pels assistents
amb mi, el Secretari, que ho certifico.
L' 1\LCALDE

E

=----

~

ACTA

NO 8/91 DE LA SESSIO

~I~CIO

DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 1991.-

A la vila de Llagostera, a les dotze del migdia del
dia
quinze de juny de mil nou-cents noranta-u es
reuneixen sense prèvia citació a la sala de sessions de
la Casa de la Vila els regidors electes, Sra. Narcís
Casas Masgrau, Robert Portas Gruart, Josep Agustí Canals,
Fèlix Pallarols Negre,
Josep Ayach Costa,
Joaquim
Masferrer Serra, Josep Galobardes Alsina, Josep Fern,ndez
Miguélez, Antoni Font Parés, Francesc Cabarrocas Torrent,
Paula Gómez Leyva, Lluís Nuell Creus i Josep Albà
Matamala. Actua de Secretari el de la Corporació, Sr.
Ramon Serra Vergés.
L'objecte de la sessió és procedir a la constitució
del nou Ajuntament i a l'elecció d'Alcalde, conformement
al que disposen els articles 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i el
37.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret

(11

f)

2568/1986, de 28 de novembre.
El Sr. Secretari declarA oberta la sessió i es passa a
formar la Mesa d'Edat.
Comprovat pel Secretari el quòrum
d'assist~ncia que cal per poder celebrar sessió, es forma
la Mesa d'Edat, integrada pel regidor electe de més edat,
Sr. Josep Albà Matamala, el qual presideix, pel de menys
edat, Sr. Josep Ayach Costa i com a Secretari el de la
Corporació, Sr. Ramon Serra Vergés, segons estableix
l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de
juny,
i
l'article 37.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règin Jurídic de les Entitats Locals.
El Sr. President disposa que el Secretari llegeixi els
preceptes legals que siguin d'aplicació. Aquest llegeix
els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985 i
37 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
Acte seguit es dóna lectura per part del Secretari
dels
noms
i congnoms dels regidors
electes
que
assisteixen a la sessió i els membres de la Mesa d'Edat
procedeixen
a
la comprovació de
les
credencials
presentades.

...

A continuació el Sr. President invita els regidors
electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna
causa d~incampatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a
la seva proclamació, tal com estableixen els articles
6è., 7 •• , 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 9 de
juny, ll~gits pel Secretari, després de la qual cosa d6na
com à resultat que als reunits no els afecta cap causa
d'ineo•patibilitat sobrevinguda.
•
Realitzades les operacions anteriors i essent presents
la •ajoria absoluta dels regidors electes,
la Mesa
declara constituïda la Corporació, en la forma següent:
Nom i

cognoms

Narcís CASAS MASGRAU
Robert PORTAS GRUART
Josep AGUSTí CANALS
Fèlix PALLAROLS NEGRE
Josep AYACH COSTA
Joaquim MASFERRER SERRA
Jo.-p GALOBARDES ALSINA
Josep FERN4NDEZ MIGUéLEZ
ANTONI FONT PARéS
Francesc CABARROCAS TORRENT
Paula GóMEZ LEYVA
Lluís NUELL CREUS
Josep ALBl MATAMALA

Llista electoral

c.
c.
c.
c.
c.
c.

i
i
i
i
i
i

u.
u.
u.
u.
u.
u.

LL.
LL.
LL.
LL.
LL.
P.S.C.-P.S.O.E.
P.s.c.-P.s.o.E.
I.
I.
I.
I.
I.

El Secretari informa que els candidats electes, de
conformitat amb allò que disposa l'apartat 5 de l'article
75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
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Candidats
Narcís CASAS MASGRAU
Josep GALOBARDES ALSINA
Vots en blanc

En

Y_Q_ts obtinguts
En número

llet~

sis
cinc
dos

6
5
2

Essent el nombre de vots el de tretze i no havent
obtingut
cap candidat la majoria absoluta,
ha de
proclamar- se Alcalde el primer de la llista electoral que
obtingué més vots a les últimes eleccions, de conformitat
amb l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny.
A la vista del resultat de l'escrutini el President de
la Mesa d'Edat proclama Alcalde electe de l'Ajuntament el
Sr.
Narcís Casas Masgrau, que encapçala 1& llts~a
préiM\fttadà. per la coalici6 ConVeTihlcia i Un1.6.
~cte

seguit 1 ~ conformitat aab e1s articles 18 del
781/1986, de 18 d'abril, i
40
núaero 2, del Re1laaent d'Orlanit•aci6, Funcionaaent &
R~Si• Jurídic de les Entitats Locals,
el President de la
~ -d"Edat
flcnoiiUla al Sr. Narcís Casas M&sc'zau la
a~enti \freiUtlta:
R•~•l

..

I

~ret ~rtalatiu

""~

o 'p:r-oateu per la voatra coaacüncia i: h~
'ftdtn_,.'t l'ell oblipcions del càllec cd'Aka~fle.
.ab
lleial tat al Rei'
guardar i
far trua:.da1:!
a.
Coqatituci6 i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com a
~ 'l'oa..W:ntal'B de l'Jtetlillt;?~'
c~'F

Bl Sr. Alcalde concedeix la paraula als Sra. Regidors
pren la 'P&'I'.PH• el 6r. Josep AlbA MaMa&lalt el qual
- n i festa:
"Pa quatre anys en aquest mateix lloc vàrem elegir per
unanimitat el Sr. Narcís Casas per Alcalde de Llagostera,
cal
remarcar que el grup que ell encapçalava
no
necessitava cap vot nostre,
ja que tenia la majoria
abaolut.a.
~air dir eft aquell moment que li havíem donat el
nostre recolzament amb l'esperança d'assolir un treball
coaJunt i de profit per Llagostera.
•olea deixar constAnci& que així ha estat. Avui els
reaido#é ~'aqUell Ajuntament estem convençuts d'haver
pé•tièip&~
en un projecte engrescador i molt important i
~
~f~&dt
la
sort
i
l'orgull
de
veure'l
.&~ria.ent
fet
realitat.
Un treball i
unes
.e•tt~•àêlona
40e el temps jutjarà convenientment. Als
ritlO~ra que no repeteixen,
igualmen• que éls que
c:dtic1MI8íil ò a4ue"a casa, l'unica cosa que èaa 4111eda 's
la Bit1sf4eêl6 d'Una feina ben feta i el pecord dluna
rttlaíttt c6Htél.
Pe~etaea~a Velada lea circuaatàacies s6n
dife~ents.
~ urnes han donat una altra configuraci6 a l'Ajuntaaent
f
&~it.e•,
els tocialistes, la responsabilitat de
i

decisió; d'aix~ es deriva un component polític del qual
no podem defugir.
No existint una similitud dels altres grups amb la
nostra
ideologia,
i
sobretot
per
evitar
la
ingovernabilitat de l'Ajuntament, hem cregut convenieDt
abstenir-nos
i permetre que la llista més
votada
accedeixi a l'alcaldia.
Creiem que amb aquesta postura servim millor ela
interessos del poble, sense que aix~ vulgui dir que ela
socialistes renunciem al protagonisme que bea .aaollt
mitjançant lea últimes eleccions,
ben al contrari.
col•laborem per la governabilitat estable i neceaelria
per al procés administratiu dins d'una línia pròpia, per~
conseqüents i responsables; aportarem noves propostes,
idees i projectes, d'acord amb lea nostres convicciona i
com aempre no permetrem pressions, interessos il•leg1tia~
o soterrats.
I per acabar,
felicitem el nou alcalde i el seu ~~.
També donem la benvinguda als nous regidors, tots plegats
ena disposem a constituir la representació del poble -e
Llagostera. Per tant, que el nostre treball silui ~
noble coa el poble necessiti."
Acomplert l'objecte de la convocatòria el Sr. Alcalda
es dirigeix als presents remarcant la reaponaabili~~
pública de la nova legislatura que avui coaença i que el
t~pa jutjarl. Agraeix les esperances que a'han dipoeitat
en el seu grup, agraeix el treball realitzat ala reai~ra
sortints i dóna la benvinguda als nous.
A un quart i mig d'una del migdia el Sr. Alcalde
aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta acta, que és
signada pel Sr. Alcalde amb mi, el Secretari, que ho
certifico.
L'ALCALDE

ACTA
1991.-

NQ

DE

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
nou de juliol de mil nou-cents noranta-u es reuneix a la
Sala de Sessions de la Casa de la Vila l'Ajuntament en
Ple, sota la presidència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas
Hasgrau i amb l'assistència dels Regidors, Sra. Robert
Portas Gruart, Josep Agustí Canals, Fèlix Pallarols
Negre, Josep Ayach Costa, Joaquim Hasferrer Serra, Josep
Galobardes Alsina, Josep Fernandez Higuélez, Antoni Font
Parés, Francesc Cabarrocas Torrent, Paula Gómez Leyva,
Lluís Nuell Creus i Josep Albà Matamala. Actua com a
Secretari el de la Corporació, Sr. Ramon Serra Vergés.
L'objecte d'aquesta convocat~ria és mantenir la sessió

PRESDIENT: Sr. Narcís Casas Masgrau
CiU
VOCALS:
Sr. Robert Portas Gruart
CiU
Sr. Josep Agustí Canals
CiU
Sr. Fèlix Pallarols Negre
CiU
Sr. Josep Ayach Costa
CiU
Sr. Joaquim Masferrer Serra
CiU
Sr. Josep Galobardes Alsina
ILI
Sr. Josep Fernandez Miguélez
ILI
Sr. Antoni Font Parés
ILl
Sr. Francesc Cabarrocas Torrent
ILI
Sra. Paula Gómez Leyva
ILI
Sr. Lluís Nuell Creus
PSC
Sr. Josep Albà Matamala
PSC
Segon.- Convocar les reunions de treball que siguin
necessàries, sense que puguin assumir funcions d'informe,
d'estudi o de consulta propis de la Comissió Informativa
Permanent.
Tercer.- Vist el que regula l'article 56 de la LLMRLC
respecte a la Comissió de Comptes prevista a l'article
esmentat, aquesta es reunirà i tindrà les competències
assignades per la Llei (art.
56 i 98 de la LLMRLC; art.
193 de la LRHL; art. 116 de la LRBRL i art, 127 del ROF)
i estarà integrada per:
PRESIDENT: Sr. Narcís Casas Masgrau
CiU
VOCALS:
Sr. Josep Agustí Canals
CiU
Sr. Robert Portas Gruart
CiU
Sr, Fèlix Pallarols Negre
CiU
Sr. Josep Fernandez Miguélez
ILI
Sr, Antoni Font Parés
ILI
Sr. Josep Albà Matamala
PSC
VOCALS SUPLENTS: Sr. Joaquim Masferrer Serra
Sr, Josep Ayach Costa
Sr. Francesc Cabarrocas Torrent
Sra. Paula Gómez Leyva
Sr. Lluís Nuell Creus

CiU
CiU
ILI
ILI
PSC~

3r.-«NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO EN
ORGANS COL•LEGIATS QUE SIGUIN DE LA COMPETENCIA DEL PLE.a) Atès que s'ha de procedir al nomenament dels
representants de l'Ajuntament en òrgans col•legiats que
siguin de la competència del Ple,
a proposta dels
diferents grups polítics es procedeix al nomenament dels
representants en els diferents òrgans que a continuació
s'expressen:
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA
DE LA CONCA DEL RIDAURA
Sr. Narcís Casas Masgrau
CiU
Sr. Lluís Nuell Creus
PSC
PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS EL NIU
Sr. Josep Agustí Canals
CiU
Sr. Josep Albà Matamala
PSC
Sra. Paula Gómez Leyva
ILI

Sr. Joaquim Masferrer Serra
Sr. Francesc Cabarrocas Torrent
Sr. Lluís Nuell Creus
PATRONAT MUNICIPAl. DE L'HOSPITAL-RESIDEN~,-~=~·;~=~~
Sr. Joaquim Masferrer Serra
~
Sr. Antoni Font Parés
Sr. Josep Albà Matamala

CANDIDATS
Sr. Balbina Prunell Xirgu
Sr. Josep Mir Miquel
Sr. Joan Lluís Ramos Mora
Sra. Marta Morat6 Albertí
Sra. Aurora Miquel Marató
Sr. Jaume Ventura Prim
Sra. Montserrat Pla Font
Per tant,
queden designats els tres
obtingut el major nombre de vots:
Sr. Josep Mir Miquel
Sr. Balbina Prunell Xirgu
Sr. Jaume Ventura Prim»
4t. - «CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS
MATERIA DE NOMENAMENTS DE TINENTS D'
LA COMISSIO DE GOVERN, PRESIDENTS DE ~~J~~~~~~~
INFORMATIVES
I DE LES DELEGACIONS
CONSIDERI OPORTU.a] De conformitat amb les
concedides per l'article 46 del

Als Tinents d'Alcalde els
l'Alcalde en la totalitat
ordre
del seu nomenament
malaltia
o
impediment que
l'exercici de les seves atribucions,
terme les funcions d'Alcalde en ela supb
l'Alcaldia fins que prengui possessió el
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b] De conformitat amb les facultats i atribucions
conferides per l'article 23 de la LRBRL, de 4 d'abril de
1985, pel 52 del ROF, de 28 de novembre de 1986, i pel 52
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, he resolt que la Comissió de Govern,
presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada pels 4
regidors que a continuació s'indiquen, nombre no superior
al terç del nombre legal de membres de la Corporació:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Robert Portas Gruart
Josep Agustí Canals
Lluís Nuell Creua
Josep Albà Matamala

La Comissió de Govern tindrà assignada lea següents
atribucions:
1.- L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de
les seves atribucions.
2.- Les
atribucions que aquesta Alcaldia de
foraa
expressa delega, i que a continuació s'expressen:
- Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no
excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del
seu pressupost ni el cinquanta per cent del líait general
aplicable a la contractació directa, d'acord aab el
procediment legal establert.
- Concedir
llicències,
quan així ho disposin
lea
ordenances, reservant-se l'Alcaldia les d'obres aenors
inferiors a 100.000.-PTA.
e]
De conformitat amb les atribucions conferides a
l'articel 43 i següents del ROF, de 28 de noveabre de
1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficància
en la gestió, es dóna coneixement de les delegacions
conferides per l'Alcaldia.

Es
nomenen Regidors-Delegats,
funcions, ela senyors:

amb

delegació

SR. ROBERT PORTAS.-

URBANISME I OBRBS
PLANEJAMENT URBANISTIC
DISCIPLINA URBANISTICA
PARCS I JARDINS
SANEJAMENT
BRIGADA MUNICIPAL
CEMENTIRI MUNICIPAL

SR. LLUIS NUELL.-

CULTURA
BIBLIOTECA
ARXIU
MUSEUS
ESCOLA D'ADULTS
ESCOLA DE BELLES ARTS
ENSENYAMENT
MITJANS DE COMUNICACIO

SR. JOSEP ALBA.-

GOVERN AC IO
ABASTAMENT D'AIGUA
ENLLUMENAT PUBLIC

de

020
HOSPITAL-RESIDENCIA
LLAR D'INFANTS
SR. JOSEP AGUSTI.-

ECONOMIA I HISENDA
PATRIMONI
DIPOSITARIA
PERSONAL
ESCORXADOR
ESCOMBRARIES

SR, FELIX PALLAROLS.-

POLICIA LOCAL
TERCERA EDAT

SR. JOSEP AYACH.-

MEDI AMBIENT
DEFENSA FORESTAL
ADF
PAGESIA
MERCAT I VENDA: AMBULANT

SR. JOAQUIM MASFERRER.-

ESPORTS
SANITAT
ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICENCIA»

$e~id. .ent
fa 6s
e~oaa que,
consultat

•

de la paraula el Sr. Alcalde t
el grup Independents de Llagostera
per aabe~ quina intenció tenia sob~e la col•laborae~6 en
1~ Jesti6 municipal,
aquest manifestl que es mantindria
en l'oposició, Ja que no ha~ia estat inclbs oap deis seus
re~!,esentants en la Comissió de Govern.
~~- seíuit, amb la vênia de la Presidència; el Sr.
J~~·~
G~Íobardes Alsina del
grup
Independétt~
de
L{~ostera
pren la paraula i exposa qu~. si bé tai com
s~a auntat el funcionament de l'Ajuntament no f•rmen
~~~ de la Comissió de Govern,
sí que en foraen de t~~
lea Coaission• Informatives i que el ~u grup farà un
coq~rol exhaustiu. Troba correcta la labor de la Comissió
dt qo.vern, 4é la qual tenen coneixement mitjançant ~es
a~tea,
però creu que s'hi hauria de c~ençar a parlar d~
la
Zona Industrial,
del Geriàtric i del Pla
de
Sanejaaent, com també donar a conèixer els horaris qne
tenen l'AÏèalde i els Regidors per atendre el públic.
~1 . ~r.
Alcalde considera que no té cap relació la
c~l·Íati~raeió en la tasca municipal amb ser membre de la
Coaisaié de Govern.
havent-hi més assumptes per tractar, a dos
d'ònze de la nit el Sr. Alcalde aixeca la sessió
df la qual s'estén la present acta, que és signada pel
S~~ Ale•lde amb mi, el Secretari, que ho certifico.
~

qú!r~•

no

ACTA NQ 10/91 DE LA SESSIO TINGUDA EL DIA 30 DE JULIOL DE
1991.A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
trenta de juliol de mil nou-cents noranta-u es reuneix a
la Sala de Sessions de la Casa de la Vila l'Ajuntament en
Ple
per mantenir sessió ordinària,
presidida
per
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Massrau, i amb l'assistència
dels Regidors,
Sra. Lluís Nuell Creus, Josep Albà
Matamala, Josep Agustí Canals, Fèlix Pallarols Negre,
Josep Ayach Costa,
Joaquim Masferrer Serra,
Josep
Galobardes Alsina, Josep Fernandez Miguêlez, Francesc
Cabarrocas Torrent i Paula Gómez Leyva. Excusen llur
assistència els Sra. Robert Portas Gruart i Antoni Font
Parés. Actua com a Secretari el de la Corporació, Sr.
Ramon Serra Versés.
El Sr. Alcalde obre la sessió i s'entra en
dels temes inclosos en l'ordre del dia.
lr.-«LECTURA
ANTERIOR.-

I

APROVACIO

DE

L'ACTA

DE

l'estudi
LA

SESSIO

a] Sotmesa a la Corporació l'acta de la sessió
anterior,
amb la vènia de la Presidència el
Sr.
Galobardes manifesta que el que s'hi exposa al final no
està transcrit tal com ell ho manifestà i desitjaria que
s'aclaria en els termes següents:
Si
bê tal com s'ha muntat el funcionament
de
l'Ajuntament, no formen part de la Comissió de Govern,
"la inclusió en la mateixa dels dos únics regidors
socialistes, llista menys votada, no respecta la voluntat
del poble i demostra clarament el preu que el Sr. Casas
ha pagat per assolir l'Alcaldia, "no obstant, sí que
formen part de totes Comissions Informatives.
Sotmès a la consideració de la Corporació, el Ple
acorda per unanimtat:
Primer.- Modificar
l'exposat
pel
Regidor
Sr.
Galobardes en la sessió anterior d'acord amb els termes
demanats i que es transcrigui a l'acta amb la nova
redacció.
Segon.- Aprovar l'acta de la sessió anterior.•
2n.-«APROVACIO
PLEC
DE
CONDICIONS
ECONOMICOADHINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIO, SI PROCEDEIX, DE
LES OBRES D'URBANITZACIO DE LA U.A. LA MATA la. FASE.a) Instrurt l'expedient de contractació mitjançant
subhasta de les obres d'urbanització La Mata la. fase,
d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'arquitecte
Sr. Robert Soler Aluart i aprovat per la Corporació en
sessió de 28 de març de 1989, vist l'informe emès per
Secretaria- Intervenció, i
Redactat
el
plec
de
clàusules
econòmicoadministratives i trobat que ha estat conforme, el Ple
acorda per unanimitat:
Primer.- Convocar subhasta per l'adjudicació de les
obres d'urbanització La Mata la. fase, d'acord amb el

projecte tècnic redactat per l'arquitec t~~. .l
Soler Aluart i aprovat per la Corporació
dia 28 de març de 1989, per un pressupost
de 18.166.375.- pessetes IVA inclòs.
Segon.- Aprovar
el plec de el
administratives i disposar-ne l'
durant un termini de quinze dies en el
de la Província i en el Diari Oficial
de Catalunya, perquè es puguin preAPn~•~"•~
que seran resoltes per la Corporació.
Tercer.- Simultàniament,
que
taab6
l'anunci de licitació i que es procedeixi
corresponent per a l'adjudicació.~
3r.-«APROVACIO DEFINITIVA DEL P.O.
LLAGOSTERA RESIDENCIAL.a] Aprovat inicialment
Llagostera Residencial i
termini de quinze dies, en els quals no
reclamacions, el Ple acorda per unaniaitat
Primer.- Aprovar
definitivament
d'Urbanització
Llagostera
Residencial
l'arquitecte Sr. Francesc Ragolta Bagu6,
Segon.- Trametre un exemplar del
definitivmaent i una còpia de l'cA.~~·u ••~•••~
tots dos complets, a la Comissi6 d'Urbani
4t.-«APROVACIO
DEFINITIVA DELS
D'ACTUACIO DE LA JUNTA DE COMPENSACIO

B.El
Sr.
Alcalde
demana si
d'incompatibilitat
per
part
Corporació,
ja que l'acord que
invalidat. No es manifesta cap
de cap Regidor.
El Sr. Alcalde exposa que la
coneixement que té que en el
l'empresa Dihabsa,
empresa
Galobardes.
El Sr. Galobardes exposa que
d'empreses i n'explica breument el
que ell no té cap vinculació amb
Gotarra,
per
la qual cosa no
d'incompatibilitat.
El Sr. Alcalde remarca que l'únic motiu
era
evitar
la possible invalidesa
seguidament es passa a tractar el següent
del dia.
a]
Aprovats
inicialment els
d'Actuació de la Junta de Compensació
B, per acord del Ple de data 30 d'abril
Atès que en el període
produït al•legacions i
Donat
l'article
162
Urbanística, el Ple acorda
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en un gual, que cal immobilitzar fins que arribi la grua.
Vistos els projectes per a l'establiment de les
Ordenances Reguladores de
1.- La Qualitat sonora del medi urbà.
2.- La immobilització de vehicles a motor a les vies
públiques, i
Vistos els informes emesos per Secretaria-Intervenció
i per la Comissió Informativa General Permanent, el Ple
acorda:
Primer.- Aprovar
inicialment
l'establiment
de
l'Ordenança Reguladora de la Qualitat Sonora del Medi
Urbà per unanimitat dels onze membres de la Corporació.
Segon.- Aprovar
inicialment
l'establiment
de
l'Ordenança Reguladora de la Immobilització de Vehicles a
Motor a les Vies Públiques amb set vots favorables i
quatre de negatius, per tant, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Tercer.- Exposar al públic ela acorda precedents al
tauler d'Edictes de l'Ajuntament durant trenta dies
coaptata a partir del següent a la publicació del
correaponent
anunci en el Butlletí Oficial de
la
Provincia. Bn aquest termini ela interessats podran
exeainar l'expedient i presentar-hi lea reclamacions que
cr.e1uin oportunes. Transcorregut el període indicat sense
haver.-ae'n formulat cap, els acorda adoptats restaran
aprovats definitivament.
QUart.- Bn oaa de no haver-se produït reclaaaciooa,
publicar al Butlletí Oficial de la Província ela acorda
elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances
aprovades, que entraran en vigor l'endemà de la seva
publicació i regiran mentre no se n'acordi la modificació
o dero1aci6.•
7·-~AHBNT

DE DIPOSITARI DE L'AJUNTAMENT.-

a) Vista la proposta de l'Alcaldia de nomenaaent del
Sr, Josep Asusti Canals per al càrrec de Dipositari
d'aquest Ajuntament i vist l'informe emès per SecretariaIntervenció, el Ple acorda per set vots favorables i
quatre abstencions:
Primer.- Nomenar com a Tresorer de l'Ajuntament el
Regidor Sr.
Josep Agustí Canals, amb lea següents
eohdiciOns:
1.- El nomenat exercirà el càrrec durant la present
letlalatura.
a.- L'Ajuntament subscriurà una pòlissa per tal de
cobrir la fiança.
3.~ El clrrec de Tresorer té el caràcter de gratuït.
4.- Lea deapeses de aaterial de Tresoreria seran
a~a per l'Ajuntaaent, previ informe de Secretaria.»
81 Sr. Josep Galobardes exposa Que el aotiu de
l'abatenoi6 del aeu grup Independents de Llagostera és el
deaooaeixe. .nt de lea dades necesalries per valorar
l'actuació del Sr. Agustí com a Dipositari en la darrera
l•tialatura.
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8~.-«APROVACIO

DEL PADRO D'HABITANTS.-

a] El Sr. Alcalde informa a la corporació de l'esforç
que s'ha realitzat per tal d'aconseguir la
màxima
perfecció en l'elaboració del Padró d'Habitants.
Malgrat
això hi ha persones que no hi consten per no voler
empadronar-se
a la nostra vila tot
i
residir-hi
habitualment. Això fa disminuir la participació d'aquest
Ajuntament en el Fons Nacional de Cooperació Municipal,
amb el conseqüent perjudici econòmic.
D'aquí que es faci necessari exigir l'empadronament en
el municipi per a la utilització dels serveis municipals
com ara la Llar d'Infants, les instal•lacions esportives,
etc.
i estudiar quins serveis s'han de prestar a les
persones no empadronades.
Vist el Padró Municipal d'Habitants a lr.
de març de
1991 i trobat que ha estat conforme,
el Ple acorda per
unanimitat:
Primer.- Aprovar
el
Padró Municipal
d'Habitants
d'aquest municipi referit a 1r. de març de 1991.
Segon.- De
conformitat
amb l'article
74.3
del
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
entitats locals, obrir un període d'exposició al públic
d'un mes,
a fi que els interessats puguin presentar
davant l'Alcaldia les reclamacions que estimin procedents
sobre inclusions, exclusions i dades de la inscripció.»
9è . - «APROVACIO DEL CONVENI DE COL•LABORACIO ENTRE
L'AJUNTAMENT I L'INSTITUT DE RELIGIOSES DE SANT JOSEP.a] Vist l'acord adoptat en data 13 de mai~ de 1991 pel
Patronat Municipal Josep Baulida,
d'aprovació inicial de
l'esborrany de conveni presentat per la Superiora de la
Comunitat de Germanes de Sant Josep encarregades de
l'atenció
als
residents
de
l'Hospital-Residència
Municipal Josep Bau1ida,
Estudiat
que ha estat detingudament,
així
com
considerades possibles modificacions a introduir-hi, el
Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'esborrany de Conveni presentat per
la Superiora de la Comunitat de Germanes de Sant Josep
d'arrendament de serveis.
Segon.- Facultar la Presidència del Patronat Municipal
de l'Hospital-Residència Josep Baulida per a la signatura
de l'esmentat Conveni.»
10.-«JUBILACIO
FUENTENEBRO.-

VOLUNTARIA

DE

FRANCISCO

PALACIOS

a] S'informa a
la Corporació de la comunicació nQ
30.495 de data 11 de juliol de 1991 provinent de la
Mutualitat Nacional de l'Administració Local comunicant
que és procedent l'adopció per part d'aquesta Corporació
de l'acord de jubilació del
Sr.
Francisco Palacios
Fuentenebro.
La Corporació en queda assabentada.»

51

de la Policia no és prudent, en tot cas pot
particularment la ruta que faci el cotxe patrulla. El Sr.
Fernandez diu que a ell li interessa captar l'ambient que
es respira.
El Sr. Fernandez demana que es retiri un senyal de
circulació situada a la Plaça de Catalunya, davant el
Banc Central, ja que no té cap funció. El Sr. Alcalde diu
que es retirarà,
però abans es demanarà un informe a la
Policia Local perquè potser el senyal és necessari en
alguna circumstància determinada.
El Sr. Albà pren la paraula i posa en coneixement del
Ple que hi ha un grup de motoristes que han agafat la
Plaça Catalunya com un circuit i hi circulen a tota
velocitat.
El Sr.
Pallarols diu que ja en tenia
coneixement
i
que la Policia Local ja té
ordres
d'intensificar-hi la vigilància.
El Sr. Fernandez demana que es gravin les sessions del
Ple en una cassette, que es conservin a l'Arxiu i que es
posin a disposició dels ciutadans per si ho volen sentir.
El Sr. Nuell diu que ja hi ha un projecte de canviar la
megafonia de la sala per un nou equip que inclouria
l'enregistrament, cosa que segurament facilitaria la
redacció de l'acta de les sessions. El Sr. Alcalde diu
que s'hauria d'estudiar si després de redactar l'acta la
cinta es destrueix o no, però que en qualsevol cas els
ciutadans no hi haurien de tenir pas accés,
i en aquest
sentit els tribunals han emès ja algunes sentències
negatives.»
I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres
quarts menys cinc de deu s'aixeca la sessió i amb ella
aquesta acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi, el
Secretari, que ho certifico.
L'ALCALDE

ACTA NQ 12/91 DE LA SESSIO TINGUDA EL DIA 24 DE SETEMBRE
DE 1991.A la vila de Llagostera, a les deu del vespre del dia
vint-i-quatre de setembre de mil nou-cents noranta-u es
reuneix a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila
l'Ajuntament en Ple per tenir sessió ordinària, sota la
presidència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau, i amb
l'assistència dels Regidors, Srs. Robert Portas Gruart,
~luís
Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Josep Agustí
Canals, Fèlix Pallarols Negre, Josep Ayach Costa, Joaquim
Masferrer Serra, Josep Galobardes Alsina, Josep Fernandez
Miguélez, Antoni Font Parés, Francesc Cabarrocas Torrent
i
Paula Gómez Leyva. Actua com a Secretari el de la
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assigandes al Sr. Josep Aulet i Oliveras,
de la parcel•la 77, quan en realitat no és
Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Rectificar l'error produït anul•lant
quotes assignades al Sr. Josep Aulet i Oliveras,
atribuir-li la titularitat de la parcel•la nQ 77 de
Unitat d'Actuació LA MATA.
Segon.- Assisgnar les quotes urbanístiques a pagar
l'execució de les obres d'urbanització de la U.A.
MATA, -1@ fase-, corresponents a la parcel•la nQ 77, a
Sra. Salud Batlle Sayols i Caixa d'Estalvis i Pensions
Barcelona "La Caixa".»
4t.-«APROVACIO INICIAL NORMES COMPLEMENTARIES
NORMES
SUBSIDIARIES
DE
PLANEJAMENT:
D'APARCAMENTS.-

A

a] Llegida la proposició de l'Alcaldia
inicial de les Normes Complementàries a les No
Subsidiàries de Planejament -Ordenança d'Aparcament-,
Sr. Alcalde exposa la necessitat urgent d'omplir el bu
existent en les Normes Subsidiàries de Planejament
matèria d'aparcament, sentida per tota la població i
la
Corporació.
Donada
la necessitat
de
l'aparcament dels establiments públics, espectacles
activitats recreatives, a conseqüència de la problemàtic
que causen aquests tipus d'establiments i d'activitats
els quals ocasiones innombrables queixes per part del
veïns, per part de l'Alcaldia es proposa tractar
urgència la proposta formulada,
Es sotmet a votació la següent proposta:
"Ratificar la inclusió en l'Ordre del Dia per
d'urgència
l'Aprovació
Inicial
de
les
No
Complementàries a les Normes subsidiàries de Planej
-Ordenança d'Aparcament-".
La proposta queda aprovada amb vuit vots
(Srs. Cases, Portes, Nuell, Albà, Agustí,
Pallarols
i
Masferrer) i cinc de negatius
Galobardes, Fernandez, Font, Cabarrocas i Gómez).
Seguidament es passa a tractar l'esmentat punt
l'Ordre del Dia i es sotmet a la Corporació la
proposta de l'Alcaldia:
De tots és coneguda la problemàtica creada
proliferació
de
vehicles
prop
dels
recreatius
i d'espectacles,
i el buit en
d'aparcament
amb
destinació a usos
recreatius
d'espectacle existent a les Normes Subsidiàries.
La Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia
l'espectacle,
les
activitats
recreatives
i
establiments públics, permet limitar la instal.lació
l'obertura dels establiments sotmesos a l'esmentada
mitjançant el planejament urbanístic.
Es urgent omplir el buit legal existent en matèri
d'aparcaments destinats a usos recreatius i d'espectacle
urgència
que és sentida per tota la Corporació
població,
Pel que aquesta Alcaldia,
redactades les
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complementàries a les Normes Subsidiàries de Planej~
-Ordenaça
d'aparcaments-,
proposa
al Ple
de
1•
Corporació:
Primer.- Aprovar
inicialment
les
Normes
complementàries a les Normes Subsidiàries de Planejaaent
-Ordenança d'aparcaments-.
Segon.- Suspendre la concessió de llicències
aab
destinació a l'obertura d'establiments públics i e~a
d'usos recreatius i espectacles en el teraini ~atablert
en l'article 42.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 ••
juliol.
Tercer.- Sotmetre-les a informació pública, àu~t e~
termini reglamentari, en el Butlletí Oficial «e La
Província, i en un diari de difusió general.»
El Sr. Alcalde explica la problemàtica exiat~. taas
al punt que en alguns tipus d'establiments, abans qUè' **
demani la llicència ja hi ha més de seixanta 4JU'è:1 uif,
formulades.
L'Ajuntament no té cap interès a perjudicar
els establiments, si bé també ha de vetllar ~er al
benestar de la població,
Pel Sr. Galobardes les Normes Comple. . ntAries 4JU. ._
proposen aprovar no tracten de regular els aparcaaenta\
sinó només els aparcaments dels bars i CORsidera qae ~
es poden cometre errors com es contempla d 1 ~trir 5 ~
d'aparcament per cada ma de cabuda; considera que ai
s'aprova aquesta proposta és impossible de fer c~lir
l'acord i, per tant, segons la Llei de Porcediment
Administratiu seria un acord nul.
El Sr, Alcalde remarca que es tracta d'una aprovaet6
inicial que serà sotmesa a informació pública i a la •ual
es podran formular al•legacions per perfeccionar~la. A ·la
vegada demana al Sr. Galobardes com solucionaria la
problemàtica dels bars. El Sr. Galobardes creu que si la
Policia Local fos més eficaç fent complir i manteair
l'ordre d'horari de tancament dels establiments ja es
solucionaria el problema.
Aquesta opinió no és compartida pel Sr. Alcalde,
ja
que encara que es respecti l'horari de tancament, des de
les 8 de la tarda fins a les 3 de la matinada la
problemàtica és la mateixa i continuaran les queixes dela
veïns. Afegeix que no es pretén prohibir l'obertura de
més locals, sinó que el que es vol aconseguir a•b
aquestes Normes Complementàries és que siguin ajustades a
les necessitats del municipi. Es té coneixement de la
intenció
d'obrir
uns cinc locals més,
cosa
que
comportaria un circuit de motos amb les conseqüent&
molèsties als veïns.
El Sr. Galobardes remarca que l'Ordenança hauria de
ser més coherent.
Pren la paraula el Sr. Albà dient que no es va contra
els bars, però que és cert que l'Ordenança es pot pulir i
millorar regulant també,
per exemple,
l'aparcament
d'altres
establiments
públics com poden
ser
els
supermercats o els edificis d'habitatges.
El Sr. Galobardes demana per què no s'han redactat
correctament aquestes Normes durant l'any transcorregut
des que es varen suspendre les llicències per primera
vegada. El Sr. Alcalde informa que un grup de tècnics hi

028
havia estat treballant i que l'Ajuntament havia rebut
l'esborrany amb molt pocs dies d'antelació.
Seguidament el Sr. Galobardes exposa que la suspensió
de llic~ncies proposada en el segon punt de la proposta
no és procedent, ja que l'article 40 de la Llei assenyala
que els efectes de suspensió de llic~ncies no poden durar
més d'un any.
Preguntat per l'Alcaldia sobre la legalitat de la
suspensió de llic~ncies, el Sr. Secretari exposa que
l'article mencionat pel Sr. Galobardes efectivament diu
això, però fa refer~ncia a la suspensió que es fa amb la
finalitat de procedir a estudiar la redacció
dels
instruments de planejament i que cal fixar-se en els
articles següents del D.L. 1/1990, de Refosa dels Textos
Legals Vigents en mat~ria urbanística, especialment en
l'article 42.2, el qual autoritza a una suspensió de
l~i•••oies
en el moment de prendre l'acord d'aprovació
incial de les Normes Complementàries, per la qual eosa
resulta legal l'aprovació de la suspensió,
El Sr, Galobardes fa constar que ês vergonyós que
s ~$a auap~s las llic~ncies d'obertures de bars durant
ua . .~
le~sa
a ~otació la proposta, ês aprovada aab vuit
v-'• f.-orablea i ciac de negatius.

I.

-•PRORROGA SUSPBMSIO DE LLICENCIES PER A L'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS PUBLICS DESTINATS A BARS, BALBS Dl FBSTIS
I SIMILARS.-

•l

..,._..

41M en el :plint anterior ja 11 1 ha acel'de11 la
da lea eaaentades llicêncies, a próp&sta de
l~A~1dia e'acerèa per uaani•itat re~irar ..-e.t puft~ de
l'Ordre del Dia.»

S\liQlrenst.ó

,.. ~TU.ro..\010
D~~ IU&V~O PER

•J

ACORD OOMISSIO DB OOVBRN DB PETIOIO
A L'EQUIPAMENT DE LA POLICIA LOCAL.•

Llali~ l'aca~

....w.

aQQ~

pres per la Comissió de Govera en la
t.iaauda •.1 dia 17 de setembre de 1991, el Ple
per unaniaitat ratificar-lo amb el redacta~

s .....u:
"Examinat l'exp. nQ 614/91 i vista la Resolució del
Director General de Seguretat Ciutadana de 22 d'agost de
19&L, 4e reeulaci6 del procediment de concessió de
a~ions ala ajuntaaents per a projectes de millora de
sa~is
i
aitJans de les policies locals de Catalunya,
publicada en el DOGC nQ 1487 de data 30/8/91, la Comissió
acorda per unanimitat sol•licitar subvenció per
al
fiaaaç-ent de:
Priaer.• Adquisició de material t~cnic!
- 1 ordinador compatible
..•..•.••• 415.520.-PTA
- 1 equip fotogràfic
••••••••••••••
14.625.-PTA
~
... , , ... , . , . , ...•..•• , .• , . . 222.880.-PTA
8e•on.- Projec-.. de millora del servei de la Policia
Lecal:
-adquisició d'un turisme ••••••• 2.408.600.-PTA
- ~quis. equips transaissions
403.312.-PTA"»

&•.-«PLA UNIC D'OBRES I SERVEIS 1992-1995: PETICIONS
INCLUSIO OBRES DE SANEJAMENT POBLACIO I REC MADRAL,
D'URBANITZACIO DE LA CTRA. DE TOSSA, D'ENLLUMENAT DEL C/
DE TOSSA I EDIFICI EXTENSIO AJUNTAMENT.a] Vist el Decret 168/1991, de 30 de juliol, de
convocatòria per a la formulació del Pla Unic d'Obres i
Serveis de Catalunya del quadrienni 1992-1995, el Ple
acorda
per unanimitat concórre-hi amb els secijents
projectes:
Prioritat 1.- Sanejament~ Llagostera
- Redactor: Jaume Soler i Prat, Enginyer Industrial
- Finançament: Fons propis (lOX)
3.182.113.~WA
Contr. Esp. (40X)
12.738.456.~~A
PUOiS (50X) ••••••••••• 15.910,S~8.-~
TOTAL

31. 821.1~, -PI'A

Prioritat
2.- Sanejament
Madral
i
d'Ampliació del
proiecte ~ Sanejament del Rec Madral
- Redactor: Jaume Soler i Prat, Enginyer Industrial
- Finançament: Fons propis (10X)
1.143.851.-BTA
Contr. Esp. (40X)
4.575.407--P~
PUOiS (50X)
•••••••••• 5.719.267.-PTA
TOTAL

- - - - - - - - - .... -+---~

11.438.515. -PTA

Prioritat
3.- Ampliació
millora
i
d'enllumenat i
pavimentació~ voreres d'un tram de la Carretera Girqpeo
Sant
Feliu i Girona-Tossa
- Redactor: Jordi Quera Miró, Enginyer de Camins ·
- Finançament: Fons propis (lOX)
5.671.944.-MA
Contr. Esp. (40Xl
22.687.777.-PTA
PUOiS ( 50X) •.••••••• , 28.359.722.-PTA
TOTAL

56.719.443 .-PTA

Prioritat 4.- Edifici extensió Ajuntament
- Redactor: Joan Riera Vidal, Arquitecte
- Finançament: Fons propis (50%)
14.540.750.-PTA
PUOiS (50%)
......•••• 14.540.750.-PTA
TOTAL

29.081.500.-PTA

Prioritat 5.- Ampliació i reforma de la Urbanització ~
la
Carretera de Tossa
- Redactor: Robert Soler Aluart, Arquitecte
- Finançament: Fons propis (10%)
3.527.264.-PTA
Contr. Esp. (40%)
14.109.054.-PTA
PUOiS (50%)
......... . 17.636.317.-PTA
TOTAL

35.272.635.-PTA»

instància de les Sres. Dolors Lozano Ortega i
Lafranco Lozano, l'esmena de l'error sofert en assignar
la quota provisional de la la. fase de la urbanització de
la
Unitat
d'Actuació
La Mata a
les
esmentades
interessades, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Ratificar l'acord pres per la Comissió de
Govern en sessió del dia 22 d'octubre de 1991.
Segon.- Vist
l'error produït en l'assignació
de
superfície a la parcel•la nQ 1, propietat de les Sres.
Dolors Lozano Ortega i Dolors Lafranco Lozano, esmenar
l'error produït i assignar a les recurrents la nova quota
provisional de 204.150.-PTA, en lloc de les 243.110.-PTA
atribuïdes anteriorment.»
4t.-«ASSABENTAR
LA
CORPORACIO
DE
L'APROVACIO
DEFINITIVA DEL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS D'1 DE MARÇ DE
1991.a] Es posa en coneixement de la Corporació que la
Delegada
Provincial
de
l'Instituto
Nacional
de
Estadística ha tramès a aquest Ajuntament la Proposta
d'Aprovació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de març
de 1991, amb el següent resum:
POBLACIO DE DRET: 5354 habitants
POBLACIO DE FET: 5381
"
La Corporació en queda assabentada.»
5l.-«ACCEPTACIO
RENUNCIA
VOCAL
MUNICIPAL
DE L'HOSPITAL-RESIDENCIA
NOMENAMENT SUBSTITUT.-

JUNTA
PATRONAT
JOSEP BAULIDA
I

a] Vista la dimissió presentada pel Sr. Jaume Ventura
Prim al càrrec de vocal de la Junta del Patronat de
l'Hospital-Residència Josep Baulida per motius personals,
el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar la dimissió del membre de la Junta
del Patronat de l'Hospital-Residència Josep Baulida, Sr.
Jaume Ventura Prim.
Segon.- Procedir al nomenament d'un nou membre a la
Junta
del Patronat de
l'Hospital-Residència
Josep
Baulida, elegit d'entre els proposats pels diferents
1rups
polítics
que formen part de la
Corporació
Municipal.»
8l.-«APROVACIO
PRE-ESCOLAR A.

DEFINITIVA DEL PROJECTE DE

CENTRE

DE

a] Aprovat inicialment el Projecte de Centre de PreEscolar, exposat al públic durant un termini de trenta
dies, durant els quals no s'han produït al•le1acions, el
Ple acorda per unanimitat aprovar definitivament el
"Projecte
de Centre de Pre-Escolar",
redactat per
l'arquitecte Sr. Francesc Ragolta Balué.»
7•.-«MODIFICACIO DE CREDIT.a]
Vist
d'intervenció
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l'expedient
tramitat,
el dictamen favorable

i

vist
l'informe
de la Comissió

Inforaativa General, el Ple acorda per unan1aitat:
Priaer.- Aprovar inicialment la proposta de Bupleaent
de Cr~dit finançada amb càrrec al remanent líquid de
tresoreria disponible, en la forma se1üent:
a) Quantitat utilitzada amb clrrec al remanent líquid de
tresoreria dieponible: trenta-set milions (37.000.-) de
pessetes.
b) Habilitacions 1 suplements que s'acorden:

PARTIDA

100.00
130.01
131.00
160.00
160.04
212.00
213.00
213.02
219.00
219.01
220.00
221.00
221.03
222.00
227.00
227.06
463.00
489.00
489.01
611.01

TITOL

CONSIG.
ANTERIOR

5.600.000
Retribucions
bla1ques
5.000.000
Altr. remun.
extres
9.938.964
Retribucions
pera. event.
10.500.000
Se11ur. soc.
6.972.672.
Munpal
Reparac. 1
7.500.000
aant. edif,
Maquin. inst. 6.500.000
Mat. t~en i
3.500.000
aaquinlr1a
I-obil. mat. 3.000.000
Serv. nova er. 1.000.000
Material, sub. 3.500.000
Ener1. el~ctr. 9.500.000
C011bua. i carb z.ooo.ooo
Telefb. i alt. 2.000.000
Neteja i endr. 7.700.000
Estudis i
7.000.000
treb. t~enics
Mancoaunitat
5.000.000
Alt. transf.
2.000.000
Transf. a
15.000.000
eni tats
Neteja rieres 2.000.000

CRBDIT

TOTAL

EXTRA

1.500.000

7.100.000

1.000.000

6.000.000

3.000.000

11.938.884

4.500.000
3.000.000
1.000.000

16.000,000
1.973.872
8.500.000

750.000
750.000

'f.250.000
4.250.000

1.000.000
500,000
1.000.000
2.000.000
600.000
500.000
4.000.000
3.000.000

4.000.-DOO
1.500.000
4.5QO.OOO
11.500.000
2.500.()00
2.500.000
11. 700 • 000
10.000.000

1.500.000
500.000
1.000.000

6.500.000
2.500.000
16.000.000

7.000.000

9.000.000

Segon.- Que
aquest
expedient de modificació
de
aprovat inicialment, sigui exposat al pdblic
durant
quinze dies hàbils,
i que sigui
anunciat
prèviaaent al Butlletí Oficial de la Provincia 1 al tauló
d'edictes d'aquest Ajuntament.
Tercer.- L'expedient
aprovat
inicialment
es
considerarà aprovat definitivament si no es presenten
reclamacions, d'acord aab el que disposen els articles
150-1 1 158-2 de la Llei 39/1988, de 28 de deseabre.»
cr~dits,

8~.-«EL
SANEJAMENT A LLAGOSTERA.
INDEPENDENTS DE LLAGOSTERA.-

MOCIO

DEL

GRUP

a] El Sr. Secretari procedeix a donar lectura a la
Moció presentada pel Sr. Josep Galobardes Alsina, en nom
representació del Grup Municipal Independents de
i

Llagostera

P.s.c ..

i

a la formulada pels grups de

c.

"MOCIO D'INDEPENDENTS DE LLAGOSTERA.Exposició de motius:
a) Tots coneixem la greu situació en què es troba
l'evacuació d'aigües residuals a la Vila de Llagostera.
En el moment actual ja es fa insuportable la contaminació
que produeix a la riera, que s'ha convertit en una
claveguera a cel obert.
b) Veiem impassibles com en els moments actuals s'està
perseguint, per part de la Generalitat, les indústries
que contaminen tant els rius com l'atmosfera. I la
mateixa Generalitat incompleix, referent a la nostra
població, les normatives que amb caràcter general ha
legislat.
e) El poble de Llagostera paga des de fa molts anys el
cànon per l'aigua que ha de revertir en el segon pla de
sanejaaent que mai s'ha fet efectiu.
d) Recordem que el juliol de 1984, sent Alcalde el Sr.
Puig, es va sol•licitar a la Junta de Sanejament de la
Generalitat de Catalunya la construcció dels col•lectors
de· circuavalaci6 del poble, L'agost de l'any 19&6 es
torna
a exposar a la Junta de Sanejament de
la
Generalitat de Catalunya la greu situació sanitària
provocada per la manca d'una infrastructura suficient per
al tractament de les aigües residuals i es sol•licita els
ajuts pertinents per iniciar les obres de condicionament
de la xarxa d'evacuació d'aigües.
e) Durant els anys de mandat del Sr. Narcís Casas com
ignorem les peticions que per
a Alcalde de Llagostera,
aquest tema s'han fet a la Junta de Sanejament a causa de
la manca d'informació al ciutadà durant aquest període.
No obstant, sol•licitem que en el Ple on es debati la
present moció, el Sr. Alcalde aporti els escrits dirigits
a la Junta de Sanejament, a fi de ternir més força en el
plantej. .ent que ens ocupa i preocupa.
Ea per tot això que formulo la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIO.a) Or•ació d'una comissió integrada proporcionalment
per
representants de tots els grups polítics
que
s'adhereixin
a la present proposta i que
s'ocupi
d'entrevistar-se amb els màxims responsables de
la
Generalitat en matèria de Sanejament, i amb poders per
arribar, si fes falta, a parlar amb el President de la
Generalitat de Catalunya, Sr, Jordi Pujol.
b) Si transcorreguts dos mesos no s'ha obtingut un
resultat positiu, emprendre totes les accions al nostre
abast per denunciar mitjançant la premsa,
ràdio i
tel.visió. la situació sanitària de la població publicant
tot•a lea aol•licituds i gestions que en aquest sentit
s'h-.in fet. Presentar denúncia davant la Conselleria de
Medi Aabient fent referència expressa dels organismes o
partits que s'oposin a la solució de de8anea. Fer-bo
con61xer a totes les organitzacions ecologistes.
e} Coaunicar al poble de Llagostera la
present
propgata de resolució, o resolució si s'aprova, a fi que
totboa aicui conscient del greu probleaa que patia i de
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això ha provocat la presentació de la seva proposta.
El Sr. Alcalde significa respecte al punt e) de la
Moció del grup Independents de Llagostera, que no es pot
al•legar ignorància del tema,
ja que en el Butlletí
d'Informació Municipal se n'informava,
i ara creu que és
necessari esperar a tenir una resposta del Segon Pla de
Sanejament abans de crear una comissió i emprendre les
accions que pretén Independents de Llagostera.
Pel Sr. Galobardes això significa que si s'esperen els
tres mesos que es proposen per part de Convergència i
Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya, quan
hagin transcorregut s'haurà de començar de nou.
El Sr. Alcalde manté que no s'han de prendre les
mesures que proposen el grup Independents de Llagostera,
donat que ja ha estat demanat el sanejament i que fins
ara no s'ha fet cap inversió en cap poble de la Conca de
l'Onyar ni hi ha anat cap tècnic, mentre que aquí sí que
s'ha fet una visita d'inspecció.
El Sr. Josep Albà, del grup P.S.C. manifesta la seva
conformitat a la part expositiva de la Moció presentada
pel grup Independents de Llagostera, però considera que
la part resolutiva hauria de ser consensuada.
Donat que es continuen mantenint les dues posicions i
considerant-se prou debatut l'assumpte, es sotmet a
votació la Moció del grup I.LL.,
la qual obté set vot
negatius i cinc vots favorables,
per la qual cosa se li
nega l'aprovació.
Sotmesa a votació la Moció pesentada pels grups c. i U.
i P.S.C., és aprovada per set vots favorables i cinc de
negatius.•
•••-«TORN OBERT DE PARAULES.a} El Sr. Galobardes pregunta per què a un senyor que
demana que se li netegi un rec se li atén la petició,
i
una altra petició formulada per un grup de 22 persones
per netejar el Rec Madral és denegada.
El Sr. Aloalde respon qeu normalment les necessitats
d'aquest tipus s'intenten arranjar d'immediat, però a
causa del seu cost i que el Rec Madral està comp~s
dintre del projecte de Sanejament, que puntua al màxim en
el Pla Unic d'Obres i Serveis i que pot representar haver
de fer l'obra el proper mes de gener o febrer, s'opta per
la denegació de la petició.
b] Seguidament el Sr. Alcalde contesta a la petició
formulada per Independents de Llagostera referent a la
Festa dels Quintos que es va celebrar els dies 4, 5 i 6
d'octubre d'enguany en els termes següents:
Primer.- Que les forces encarregades de
mantenir
l'ordre eren quatre agents de la Policia Local i sis
Guardes Jurants.
Segon.- Que els actes finalitzaren a les 5 del matí i
que s'ha mantingut una reunió amb els quintos en la qual
exposaren que varen acabar tan tard perquè faltava encara
l'actuació d'algun grup i no podien pagar-lo sense que
aoêueasift,
~rcer.- Que
la responsabilitat de fer complir l'hora
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de tancament és de l'Alcaldia.
e] El Sr. Josep FernAndez pregunta si es pot treure un
pal elèctric que hi ha sobre la vorera del e/ de la Coma
nQ 3 i el Sr. Alcalde diu que això s'ha de demanar a
ENHER.»
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les onze
de la nit s'aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta
acta,
que és signada pel Sr. Alca
amb mi, el
Secretari, que ho certifico.
L'ALCALDE

ACTA NQ 15/91 DE LA SESSIO TINGUDA EL DIA 19 DE
DE 1991.-

NOVEMBRE

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
dinou de novembre de mil nou-cents noranta-u es reuneix a
la Casa de la Vila l'Ajuntament en Ple per tenir sessió
extraordinària, sota la presidència de l'Alcalde, Sr.
Narcís Casas Masgrau, i amb l'assistència dels Regidors,
Srs. Robert Portas Gruart, Lluís Nuell Creus, Josep Albà
Matamala, Josep Agsutí Canals, Fèlix Pallarols Negre,
Josep Ayach Costa,
Joaquim Masferrer Serra,
Josep
Galobardes Alsina, Josep Fernandez Miguélez, Antoni Pont
Parés, Francesc Cabarrocas Torrent i Paula Gómez Leyva.
Actua com a Secretari el de la Corporació, Sr. Ramon
Serra Vergés.
L'Alcalde declara oberta la sessió i s'entra
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.

en

lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.a] Sotmesa a la Corporació l'acta de la sessió
anterior, el Sr. Galobardes demana que s'hi inclogui
íntegrament la moció sobre el sanejament de la població
que el seu grup, Independents de Llagostera, va presentar
en la sessió anterior.
Trobant adient l'Alcaldia la petició formulada i
estimant
que
igualment
s'hauria
de
transcriure
íntegrament la del grup C.
i U.
i P.S.C., sotmet a
consideració de la Corporació la transcripció literal de
les mocions presentades pels grups esmentats Independents
de Llagostera i C.i U.
i P.S.C. en l'acta de la sessió
anterior. Realitzada la votació, se li dóna aprovació per
unanimitat i es procedeix a la seva transcripció.
El Sr. Pallarols exposa que s'ha produït un error en
la
transcripció del nombre d'agents encarregats de
l'ordre en la Festa dels Quintos i sol•licita la seva

rectificació en el sentit que eren 4 els agents
Policia Local i
6 els Guardes Jurats que estaven
Sotmesa a

C) Camions:
de menys de 1000 k de càrrega útil
de 1000 a 2999 k de càrega útil •••••••••
de m~s de 2999 k fins a 9999 k de c. u •••
de m~s de 9999 k de càrrega útil ••••••••
D) Tractors:
de menys de 16 Cavalls Fiscals ••••••·•••
de 16 a 25 Cavalls Fiscals ••••••••••••••
de m~s de 25 Cavalls Fiscals ••••••••••••
E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica:
de menys de 1000 k de càrrega útil
de 1000 a 2999 k de càrrega útil ••••••••
de m~s de 2999 k de càrrega útil
F) Altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes de fins a
Motocicletes de m~s de
Motocicletes de mês de
Motocicletes de mês de
Motocicletes de mês de
t

t

t

t

t

t

t

t

1

t

t

t

I

I

I

I

I

I

t

I

.........
....
.........
I

I

I

I

I

I

I

t

I

125 c.c.
125 a 250 c.c .
250 a 500 c.c.
500 a 1000 c.c.
1000 c.c.

3.- Sobre la quota que correspongui,
de tarifes anterior, s'aplicaran les
reduccions que, si s'escau, procedeixin
la quota líquida a ingressar.
4.- La quota que correspongui
trimestres naturals en els casos de
baixa del vehicle.
ORDENANÇA NQ 5
TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS
Article 7è.- Tarifa.- Documents relatius al servei d'urbanisme:

1.- Per cada informe que s'expedeixi sobre
característiques de terreny o consulta
per a edificació a instància de part
2.- Per cada certificació que s'expedeixi
de serveis urbanístics sol•licitada a
instància de part ...•.•..•.....•••••...
3.- Per cada expedició de llic~ncia de primera ocupació per vivenda o local
4.- Per cada fotocòpia DIN A4
5.- Per cada fotocòpia DIN A3

ORDENANÇA NQ 6
TAXA PER LLfCENCIA D'AUTOTAXIS I
VEHICLES DE LLOGUER

quot:•t:r-1:1111

Article 5è.- Quota tributària.- La
determinarà per una quantitat fixa asseny
naturalesa del servei o activitat d'acord
següent:

- Concessió i expedició de llicències
-Substitució de vehicles .........•....•
ORDENANÇA NQ 7
TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'
Article 6è.- Quota tributària.determinarà per l'aplicació de la

- Despatxos de professions liberals,
per m2 local ...........•.......•.•.....
- Tavernes, bars, snacks i cafeteries, per
- Restaurants, per m2 de menjador
-Hotels fins a 10 habitacions .....•••••
. Per cada grup que excedeixi de 10 hab.
- Pensions, fondes i cases d'hostes
- Sales de festa, clubs, cinemes i simila
. Quan la llicència es refereixi a local
a l'aire lliure i per temporada
- Comerços diversos per m2 de local
- Perruqueries (senyors i senyores) per m2
- Magatzems, tallers, indústries i granges
- Instal•lació dipòsits de G.L.P.
- Bingos, sales de joc, per m2 de local
-Entitats bancàries ..........•••.....•.
-Estació de servei
...... . ......•.•...•••
- A les activitats no contemplades en
tarifes, se'ls aplicarà el 200 X de la qu
Fiscal o de la de l'Impost sobre Activi
- Els canvis de titularitat d'una act
establerta i
els trasllats de local
municipal, pagaran la meitat dels drets e
tarifa anterior,
sempre i quan no modifi
condicions en què li fou Rtorgada la llic
TAXA DE CEMENTIRI
Article 6è.- Quota tributària.- La quota
determinarà per aplicació de la tarifa s

-Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic
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-Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampliac.
-Si l'Ajuntament compra nínxols nous •••••••

u.ooo.21.850.-

-Concessió per 40 anys de nínxols de l'antic
13.650.- Concessió per 40 anys de nínxols de l'ampliac. 16.250.- Concessió per 40 anys de nínxols nous
29.800,- Quota anual de conservació, per cada nínxol
- Quota anual de conservació, per panteó

575.2.750.-

-Expedició de títol ••••••••.•••.••••.•.•••••••
-Traspàs de títol per herència ••••••••••••••••
-Canvi de nom de panteó •••••••••••••••••••••••

700.1.400.2.100.-

-Per cada enterrament ••••••.••.•••.•••••.•••••
-Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
-Entrada panteó . . , . . . . . . . . . . . . . , .............•
-Custbdia de cadàvers ••••.••••••.•••••••••••••

575.1.000.2.750.2.100.-

-Trasllat de restes d'un nínxol a un altre •••
-Trasllat de restes a altres pobles ••••••••••

1.400.2.750.-

-Col.locac ió làpida. , •••••••.•••••••••••• , • , ,

575.-

ORDENANÇA NQ 9
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Articlè 6è.- Base imposable i quota tributària.1.- 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 el destí dels immobles.
3.- A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Quota recollida
i transport.
PTA

=====
-Per família o vivenda ••••.. ,.
-Supermercats ••• ,,,,, .• ,,,, .. ,
-Comerços de comestibles di--versos ..... , .... ,,, .... ,., .. ,
-Idem.anterior,amb vivenda ... ,
-Altres comerços,magatzems i
locals de negoci.,,,,,,,,,,,.
-!dem. anterior, amb vivenda.,.
-Bancs i caixes.,, .. , , , , , . , , , .
-Tallers i fàbriques de 1 a 5
empleats i estacions trans--

Tarifa anual
Quota
tractament
PTA

=====

4.500.61.000.-

1.200.16.225.-

20.350.24.800.-

5.400.6.600.-

6.750.11.275.20.325.-

1.800.3.000.5.400.-

036
formadores .. ,,, ... , ... ,, ....
-Idem.anterior, amb vivenda ..
-Tallers i fàbriques de 6 a
25 empleats . . . . . . . . . . . . . . . . .
-!dem. anterior, amb vivenda.
-Tallers i fàbriques de m's
de 25 empleats . . . . . . . . . . . . .
-Idem.anterior, amb vivenda.
-Bars, pubs i similars ..... .
-Idem.anterior,amb vivenda ..
-Cinemes,
balls i semblants
-Restaurants i fondes ...... .
TAXA

15.225.19.700.30.500.35.000.-

8.100.9.300.-

50.825.55.275.20.325.24.800.18.400.35.600.-

13.500.14.700.5.400.6.600.4.900.9.500.-

ORDENANÇA NQ 10
PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA

Article 5è.- Tarifes
Per retirada i
transport de
cada vehicle.
PTA

=====
-Motocicletes, ciclomotors, tricicles i al-tres vehicles de ca--racterístiques anàlo-gues
, , , , , , , • , , , , ...•

575.-

-Turismes, camionetes,
furgonetes i altres vehicles similars
fins a 1.000 kg.de P.M,A , , , , ... , , , , , .. ,

2.250.-

Per dipòsit i
custòdia del
vehicle,
Tarifa diària
PTA

======

250.-

575.-

-Si calgués traslladar els vehicles a altres recintes.
per resultar insuficients els locals en què han estat
dispositats,
podrà efectuar-se transcorregudes les sis
hores de la seva recollida,
complementant-se la tarifa
anterior amb una quota en tots els casos del 50S de la
taxa de recollida.
Quan es vagi a realitzar el servei,
i
iniciats els
treballs necessaris per trasllat del vehicle als dipòsits
municipals,
i
no es pugui consumar aquest per
la
presència del propietari,
es percebrà el 60S de la
tarifa.
ORDENANÇA NQ 11
TAXA PEL SERVEI D'ESCORXADOR MUNICIPAL
Article 5è.- Quota tributària.La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la
tarifa següent:
-Per utilització de les instal.lacions, pesatge,

535498

quadre i conjunt de serveis propis de matança,
es tarifarà per quilo de carn de qualsevol
classe de bestiar sacrificat ....•...•.••••..••• 6.-PTA.ORDENANÇA NQ 12
TAXA PER CONNEXIO A LES XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM
Article 5è.- Quota tributària.La quota tributària corresponent a la concessió de la
llicència o autorització de connexió a les
xarxes
municipals d'aigua i clavegueram s'exigirà una sola
vegada i consistirà en la quantitat fixa de 10.225.-PTA.
REGLAMENTACIO GENERAL DEL PREUS PUBLICS MUNICIPALS
ANNEX I
PREU PUBLIC PER OCUPACIO DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIO, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS
ANALOGUES:
a).- Per ocupació de terrenys d'ús públic
amb mercaderies, materials de construcció,
runes i tanques........................
17 pta./m2./dia
b).- Per ocupació de terrenys d'ús públic
amb puntals, caballets, estintols i bas-tides ...•..••••..••........••..•••.•••.•• 17 pta./ml./dia
ANNEX II
PREU PUBLIC PER OCUPACIO DE TERRENYS D'US
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.Per cada taula de 4 cadires:
-Feiners ......•••......•........•.....•.
-Dissabtes i festius •...•.•.....•...•..•

PUBLIC

AMB

50 pta./ dia
85 pta./ dia.

ANNEX III
PREU PUBLIC PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D'US PUBLIC
I
INDUSTRIES
DEL
CARRER I AMBULANTS
I
RODATGE
CINEMATOGRAFIC
MERCAT
Llocs fixos ..............•.........
LLocs eventuals .•....... ,,, ... , .. ,,

65 PTA./m.l./dia
115 PTA./m.l./dia

LLOCS A LA VIA PUBLICA - FESTA MAJOR
Autos-xoc, scalextric, trens i similars:
Fins a 50 m2, .. , , .... , ......... , ... .
De 51 m2. a 80 m2., .. ,,,,,,,,,,,.,.,.,
Cavallets, carrussels, alta-mar, granota,

500 PTA. I m2
425 PTA./ m2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
Segon.- Desconeixent-se en la actualitat el montant de la
quota
tributària
del municipi de
l'impost
sobre
activitats econòmiques per l'any 1992, s'acorda aprovar
incialment l'establiment, fixació i ordenació de l'impost
sobre activitats econòmiques i les seves respectives
ordenances reguladores de:
-Un coeficient únic de 1'4 sobre les quotes fixades a la
tarifa de l'impost.
-Un
índex
de situació del 1
sobre
les
quotes
incrementades per aplicació del coeficient únic.
Així
mateix
procedir a la revisió de
l'esmentat
coeficient únic i índex de situació conegut que sigui
exactament
l'import
de l'impost
sobre
activitats
econòmiques i la seva repercussió a la localitat, ai
s'estima necessari, i amb sujecció a la legislació
vigent.
Tercer.- De conformitat amb el que preveuen els articles
49 b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals i el 162.2.b) de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
exposar al públic l'acord precedent al tauler d'edictes
de l'Ajuntament, durant un termini de 30 dies comptats
des del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant
aquest
termini
els
interessats
podran
examinar
l'expedient i presntar-hi les reclamacions, al.legacions
i suggeriments que creguin oportuns.
Quart.- Transcorregut el període indicat sense haver-se'n
produït cap, restaran definitivament aprovats els acords
adoptats.
Cinquè.- Així mateix aquest Ajuntament acorda assumir
gestió de l'impost sobre acitivitats econòmiques.
I no havent-hi més assumptes per tractar,
d'onze del vespre la Presidència decl
sessió, de la qual s'estén aquesta
pel Sr. Alcalde i per mi, el

la

a dos quarts
aixecada la
és signada
certifico.

I

/

_/

----=1'-nw..,:-- ACTA NQ 16/91 DE LA SESSIO TINGUDA EL DIA 26 DE
DE 1991.-

NOVEMBRE

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
vint-i-sis de novembre de mil nou-cents noranta-u es
reuneix el Ple Municipal per tenir sessió ordinària, sota

03~
la presidència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Hasgrau, i
amb l'assistència dels Regidors, Srs. Robert Portas
Gruart,
Lluís Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Josep
Agustí Canals,
Fèlix Pallarols Negre, Josep AYach Costa,
Joaquim Hasferrer Serra, Josep Galobardes Alsina, Josep
Fernandez
Miguélez,
Antoni
Font
Parés,
Francesc
Cabarrocas Torrent i Paula G6mez Leyva. Actua com a
Secretari el de la Corporaci6, Sr. Ramon Serra Vergés.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessi6 i s'entra
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.

en

autor de la proposició més avantatjosa
per a la realització de les obres
d'urbanització La Mata, d'acord amb el
per l'arquitecte Robert Soler Aluart.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la
601.04 del pressupost únic.
Tercer.- Que es notifiqui aquest acord al contractist
en el termini de deu dies i que se'l requereixi perquè
dins dels deus dies següents al de la data en què rebi 1
notificació, presenti el document que acrediti
constituït la garantia definitiva i que se'l citi
concorri a formalitzar el contracte administratiu.
Quart.- Facultar el Sr. alcalde perquè, en
representació de l'Ajuntament, procedeixi a la siK~•a•cu .ra
del corresponent contracte.~
En aquests moments el Sr. Josep Galobardes abandona
sala per tenir interessos particulars en el tema
tractar seguidament.
4t.-«SIGNATURA DE REPARCEL•LACIO VOLUNTARIA DE LA U.A.
NQ 4.a] Atesa la iniciativa de reparcel•laci6 voluntària
la Unitat d'Actuació nQ 4 dels propietaris del sector i
Donat que l'Ajuntament de Llagostera és propietari
determinats terrenys provinents de l'antiga via
F.E.V.E., el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura
reparcel•lació voluntària de la Unitat d'Actuació nQ
Tot això sense perjudici de l'aprovació posterior
projecte
de reparcel•lació voluntària per part
l'Ajuntament en Ple.~
Amb el permís de la Presidència,
Galobardes s'incorpora a la sessió.

el

Sr.

5è.-«APROVACIO INICIAL DEL P.U. PUIG DEL GENERAL.a) Redactat el Projecte d'Urbanització parcial,
desenvolupa el Pla Especial "Puig del General"
l'arquitecte Francesc Ragolta Bagué i
Atès que les obres que detalla i que els
comprèn
s'adeqüen a les previsions de
Subsidiàries,
i que els informes tècnics i
favorables, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar
inicialment
el
d'Urbanització Parcial "Pla Especial Puig del General",
redactat per l'arquitecte Francesc Ragolta Bagué.
Segon.- Sotmetre'! a informació pública durant
termini de quinze dies al Butlletí Oficial de
Provincia, al tauler d'anuncis de la Casa de la Vila
deixar l'expedient a la disposició de qualsevol qui
vulgui examinar per tal de deduir-ne al·legacions.»
El Sr. Alcalde exposa que s'han mantingut
converses amb propietaris,
les finques dels quals havien
estat qualificades de zona verda,
per tal de trobar una

2n.-«CANVI DE TARIFES DE L'AIGUA POTABLE.al Examinat l'estudi justi•icatiu de les tarifes de
venda
d'aigua potable sol•licitat a GERUNDENSE
DE
SERVICIOS, S.A., emprP.sa col·laboradora en el servei i
Donat que cal incrementar les tarifes per
mantenir
l'equilibri econòmic de l'explotació del servei a partir
de l'any
1991, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les noves tarifes de venda d'aigua
potable
segons l'estudi justificatiu presentat
per
GESESA.
Segon.- Trametre aquest acord a la Comissió de Preus
de Catalunya per tal de continuar el tràmit corresponent
de l'expedient.»
3r. - «NOMENAMENT
DE REPRESENTANT A LA
JUNTA
DE
COMPENSACIO DE LA URBANITZACIO LLAGOSTERA RESIDENCIAL.a] Donada la necessitat de nomenar un representant de
l'Ajuntament davant la Junta de Compensació de
la
Urbanització Llagostera Residencial,
el Ple acorda per
unanimitat nomenar per a aquest càrrPc el Regidor Sr.
Robert Portas Gruart.»
4t. - «INTERES
CATALUNYA.-

DE

PARKTNG

SUBTERRANI

A

LA

PLAÇA

a] Donat que es té coneixement que hi ha una empresa
interessada
en
la construcció i
explotació
d'un
aparcament subterrani a la Plaça de Catalunva, el Sr.
Alcalde posa a votació del Ple l'interès social d'aquesta
obra.
Estudiat aquest tema,
el Ple acorda per unanimitat
valorar positivament la construcció d'un
aparcament
subterrani a la Plaça de Catalunya i, per tant, procedir
a l'elaboració del Plec de Clàusules que han de regir la
concessió de l'obra esmentada.»
5è. - «TORN OBERT DF PARAULES.a] El Sr. Galobardes fa constar que no s'ha inclòs en
l'Ordre
del
Dia
d'aquest Ple
una
Moció
sobre
senyalització de la Carretera de Sant Feliu a Girona al
seu pas per la vila que el seu grup,
Independents de
Llagostera,
va presentar amb prou antelació.
Cita
l'article 103 de la Llei 8/1985, Municipal i de Règim
Local,
segons el qual es poden presentar mocions o
propostes de resolucions,
a les quals no es pot denegar
l'entrada, independentment que s'aprovin o no.
El Sr. Alcalde diu que efectivament aquesta moció va
tenir entrada en el Registre General, però que no va
considerar convenient parlar-ne en aquest Ple perquè és
possible que properament hi ha~i més informació,
Ja que
actualment
s'estA
en contacte amb el
Servei
de
Carreteres.
El Sr. Galobardes insiste1x que no es pot prohibir
l'entrada en el Ple d'una moció presentada amb la
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Josep Albà Matamala, Josep Agustí Canals, F~lix Pallarola
Negre, Josep Ayach Costa, Joaquim Maaferrer Serra, Joep
Galobardes Alsina, Josep Fern,ndez Miguêlez, Antoni Font
Parés, Francesc Cabarrocas Torrent i Paula Góaez Leyva.
Actua com a Secretària la Secretària Habilitada de la
Corporació, Sra. Ndria Comas Ventura.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i s'entra
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.

en

lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.a] Es posa a consideració de la Corporació l'aeta de
la sessió anterior. El Sr. Galobardea fa una eaaena al
punt 5 e) segona la qual no va dir que el mercat ba&uéa
de ser traslladat al dimecres, sinó que a'bavia de
mantenir en el dia de festa que tocava. S'acorda per
unanimitat acceptar aquesta rectificació.~
2n.-«DECLARACIO D'URGENCIA.a] Per unanimitat de tota ela aaaiatenta s'acorda
declarar la urg~ncia del Ple per ratificar l'acord prea
pel Patronat de l'Hoapital-Resid~ncia Josep Baulida per
renovar una pblissa de cr~dit amb la Caixa de Girona.
El Sr. Galobardea pregunta per qu~ no es fa un control
comptable per evitar les presses. El Sr. Albà respon que
el Patronat ja té capacitat per renovar la pbliasa, perb
!~entitat bancària exigeix que ea prengui un acord de Ple
que ho ratifiqui.~
3r.-«RATIFICACIO
ACORD
JUNTA PATRONAT
HOSPITALRESIDENCIA JOSEP BAULIDA SOBRE RENOVACIO POLISSA DE
CREDIT CAIXA DE GIRONA.a]

Viat

l'acord adoptat pel Patronat Municipal de
Josep Baulida de Llagostera, en
sessió tinguda el dia 13 de gener de 1992, el Ple acorda
per unanimitat:
Primer.- Ratificar
l'acord adoptat
pel
Patronat
Municipal
de l'Hospital-Resid~ncia Joaep Baulida de
Llagostera i, per tant,
Segon.- Sol•licitar a la Caixa de Girona la renovació
de la pblissa de cr~dit nQ 5250.076.020.005-0, amb les
següents característiques:
Import:
11.000.000.-PTA
Termini:
un any des de la seva
formalització '
Tipus d'interès:
14'75 X
Comissió formalització: 0'25 X
Comissió disponibilitat: 0'60 X
per fer front als dèficits momentanis de tresoreria que
es produeixin durant l'exercici 1992.
Tercer.- Facultar el Sr. Narcís Casas Masgrau, Alcalde
i President del Patronat de l'Hospital-Residència Josep
Baulida per signar els documents oportuns.»
l'Hospital-Resid~ncia

I

no havent-hi més assumptes per tractar,

a un quart

Concessionari quedaria redactat de la següent
concessionari o persones a qui es subrogui
tindran l'obligació de mantenir netes lea in
(,,,)".D'això es deriva que d'ara endavant es
concessionari/s.
2n.- En l'apartat de Presentació
termini de presentació passa a ser de
s'afegeix que "si bé es podrà ajornar
supòsit que formulessin reclamacions o
Plec de Clàusules."
El Sr. Galobardes demana la paraula
caldria deixar aquest punt sobre la
estudi més exhaustiu,
ja que hi ha
clars, com ara els següents:
lr.- L'apartat
a) dels Deures i
Concessionari només dóna tres mesos per
que és un termini massa curt.
2n.- L'apartat e) del mateix punt no eapeci
podrà llogar o si el tercer pot revendre.
3r.- El cànon a satisfer no defineix
gratuïtament a l'Ajuntament les places d'
només l'ús.
4t.- En l'apartat de la Reversió no ea
deteriorament que tindrà l'obra amb el pas
el mateix punt es diu que l'Ajuntament
preferent d'adquisició del mobiliari i de
(tampoc s'especifica de quin tipus), tot i
Galobardes considera que l'Ajuntament no
res per una maquinària que forma part de la
5è.- Les sancions establertes s6n desfaaade
6è.- També caldria concretar si es podrà
pàrking horari o serà només d'aparcament fix
moviment circulatori que se'n deriva és molt
A aquest punt el Sr. Alcalde, el Sr. Nue
Albà coincideixen que, si bé la intenció de 1
és destinar l'obra a aparcament fix,
limitar al concessionari la possibilitat
pàrking horari per fer la inversió més
El Sr. Galobardes demana que es concreti
aquesta obra la urbanització de la superfície
de Catalunya.
El Sr. Alcalde respon que el Plec de
estableix que s'ha de fer d'acord amb el
està aprovat per urbanitzar la Plaça de Catal
com es fa constar en el punt d'Obres i Instal•
Realitzar.
El Sr. Galobardes demana si el fet d'haver
accessos al pàrking significarà tornar a
tràmit d'aprovació i modificació del projec
de la Plaça de Catalunya. El Sr. Casas
aquesta és una obra subvencionada pel P.U.O.S
seguirà el tràmit que correspongui.
El Sr. Fernandez demana qui pagarà l'assegur
el
Sr. Alcalde diu que se'n faran càrrec proporcto.•l.._,
entre els concessionaris.
Finalment el Sr. Alcalde proposa l'aprovac 1·,~-al
del Plec de Clàusules, amb les modificacions ...-..~.
respecte
a
l'esborrany estudiat per
la
Oeate.it

Informativa:
lr.- L'apartat
f)
dels Deures i Facultats
Concessionari quedaria redactat de la següent manera:
concessionari o persones a qui es subrogui la concessió
tindran l'obligació de mantenir netes les instal·lacions
( ... ). D'això es deriva que d'ara endavant es parlarà de
concessionari/s.
2n.- En l'apartat de Presentació de Documents
termini de presentació passa a ser de 40 dies hàbils
s'afegeix que "si b~ es podrà ajornar la licitació en
supòsit que formulessin reclamacions o al•legacions
Plec de Clàusules."
3r.- Fixar el termini de 4 mesos per realitzar l'obra.
4t.- Aclarir que es podrà subarrendar.
5è.- Reduir el cànon a 2 places per tal de donar
facilitats al promotor.
6è.- Fixar la quantia de les sancions en 30.000.-~·.,.A. ~
per a les infraccions lleus, 90.000.- PTA per
i 150.000.-PTA per a les molt greus.
Per tant,
a] Examinat el Plec de Clàusules que ha de regir
concessió per a l'explotació d'un aparcament subterrani
la Plaça de Catalunya pel sistema de concurs, el
acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules
ha
de regir la concess1o per a l'explotació
aparcament subterrani a la Plaça de Catalunya.
Segon.- Exposar-lo al públic durant trenta
mitjançant
la publicació al tauler d'anuncis
Butlletí Oficial de la Província per tal que s'hi
presentar reclamacions o al•legacions. Si passat aquest
termini no se n'hi han presentat, el Plec de Condicions
es considerarà aprovat definitivament.
Tercer.- Convocar concurs públic per adjudicar
concessió per a l'explotació d'un aparcament subterrani
la Plaça de Catalunya, condicionat al fet que hagi
transcorregut el termini d'informació al públic
haver-se presentat reclamacions ni al•legacions.»
4t.-«APROVACIO INICIAL P.P. AERODROM DE LLAGOSTERA.a] Examinat l'expedient del Pla Parcial Aeròdrom
Llagostera corresponent al sector de desenvolupament
tipus F (19), previst en les Normes Subsidiàries de
Planejament
de Llagostera,
redactat per
privada a instància de Promotora Aeroclub, S.A., el qual
cent~ les prescripcions que determinen els articles 25
i
60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents
Catalunya en matèria urbanística i
Atès que ha estat informat favorablement amb les
prescripcions esmentades en el punt 3 de l'informe tècnic
de data 12/12/1991,
i que ja han estat comunicades als
promotors en data 8/1/1992 perquè procedeixin a completar
la documentació senyalada, el Ple acorda per set vots
favorables i cinc abstencions:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Parcial
de
Llagostera,
que
desenvolupa
el
sector

535505

desenvolupament tipus F(l9) de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Llagostera.
Segon.- Sotmetre'! a informació pública durant el
termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà al
Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període
l'expedient quedarà a Secretaria de l'Ajuntament
a
disposició
de qualsevol que el vulgui examinar
i
formular-hi lea al•legacions pertinents. Seran citats
personalment els propietaris dels terrenys incloaoa en el
Pla.
·
Tercer.- Es suspèn l'atorgament de llicències
de
parcel•lació
de
terrenys,
d'edificacions
i
d'enderrocaments en l'àmbit territorial comprès pel Pla
Parcial
Aerbdrom de Llagostera,
ja que les noves
determinacions
comporten la modificació
del
règia
urbanístic vigent. La suspensió tindrà una durada màxima
de dos anys i s'extingirà, en tot cas, amb l'aprovació
definitiva del Pla.•
6è.-«APROVACIO INICIAL
SECTOR FONOLLERONS.-

PLA PARCIAL

D'ORDENACIO

DEL

a] Examinat l'expedient del Pla Parcial d'ordenació
del sector Fonollerons corresponent al sector 14 D
Fonollerons, sector de desenvolupament.tipus A, de les
Normes
Subsidiàries de Planejament
de
Llagostera,
redactat per iniciativa privada a instància del promotor
Sr.
Miquel
Noguer Auladell,
el qual
conté
les
prescripcions que determinen els articles 25 i 60 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística i
Atès que ha estat informat favorablement amb les
prescripcions esmentades en l'informe tècnic de data
9/1/92 en els punts 3 i 4, i que ja han estat comunicades
al proaotos en data 17/1/92 perquè procedeixi a realitzar
les esmenes pertinents i
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa
General, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar
inicialment
el
Pla
Parcial
d'ordenació del sector Fonollerons, que desenvolupa el
sector 14 D Fonollerons, sector de desenvolupament tipus
A
de
les Normes Subsidiàries de
Planejament
de
Llagostera.
Segon.- Sotmetre'! a informació pública durant el
termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà al
Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període
l'expedient quedarà a Secretaria de l'Ajuntament
a
disposició
de qualsevol que el vulgui examinar
i
formular-hi les al•legacions pertinents. Seran citats
personalment els propietaris dels terrenys inclosos en el
Pla.
Tercer.- Es suspèn l'atorgament de llicències
de
parcel•laci6
de
terrenys,
d'edificacions
i
d'enderrocaments en l'àmbit territorial comprès pel Pla
Parcial Fonollerons, ja que les noves determinacions
comporten la modificació del règim urbanístic vigent. La
suspensió
tindrà una durada màxima de dos anys i

instal·lació de semàfors. En qualsevol cas, també cal
tenir present que s'està redactant el projecte
de
desviament de la carreter C-250 al seu pas per Cassà i
que el Sr.
Gorgorió va manifestar que seguidament
s'estudiarà el de Llagostera. Per tant, tot i estar
d'acord amb la necessitat de regular el trànsit de la c250, cal ajustar les mesures a adoptar a l'estudi que es
farà, a les indicacions que marquin els experts en aquest
tema i fer l'obra amb visió de futur.
El Sr. Galobardes creu que cal distingir el tema de la
rotonda de l'entrada a Llagostera per Cavisa i la Zona
Industrial, de la circulació que passa pel mig del poble.
Si bé és cert que la rotonda serà un fre,
no estalviarà
la necessitat dels semàfors perquè entre rotonda i
rotonda la circulació de pas no respecta la velocitat i,
per tant, és necessari instal·lar semàfors intel•ligents.
El Sr. Galobardes critica també la lentitud amb qué s'ha
tractat aquest tema, perquè des de l'any 1989 en què es
va contestar als veïns que demanaven semàfors que ja
s'havia encarregat un estudi tècnic, no s'ha avançat
gens.
El Sr.
Alcalde diu que les obres de la
Zona
Industrial, amb el conseqüent trasllat de la torre d'alta
tensió i el cobriment de la riera han comportat un retard
de mesos. Passat aquest temps s'ha tornat a parlar amb el
Sr. Gorgorió sobre les possibles solucions i sobre la
previs1o de finançament de les actuacions a realitzar.
Alguns dels veïns interessats també varen ser presents en
aquestes converses i per tant saben que el tema no està
paralitzat.
El Sr. Galobardes insisteix que s'està barrejant el
tema de la torre d'alta tensió, el cobriment de la riera
i les rotondes amb els semàfors,
i ell considera que una
cosa no interfereix en l'altra. El que es pretén amb la
moció és que els cotxes no superin la velocitat permesa i
que es faciliti la circulació als veïns de la carretera.
El Sr. Alcalde respon que precisament per estar
d'acord amb aquests mateixos objectius proposa esperar a
tenir un estudi global dels tècnics competents per
prendre una decisió.
El Sr. Galobardes recorda el punt primer de la
proposta de resolució, on demana que es reclami als
organismes competents una solució a curt termini.
El Sr. Alcalde diu que aquesta gestió ja s'ha fet.
El Sr. Galobardes demana si s'està d'acord amb la
proposta de la moció.
El Sr. Albà diu que bàsicament tothom defensa el
mateix.
El Sr. Alcalde diu que no és lògic donar suport a una
iniciativa en la qual ja s'està treballant des de fa
temps.
El Sr. Galobardes demana la votació de la seva moció.
El Sr. Casas diu que com que ja hi ha un treball
previ, proposa que s'esperi a tenir l'estudi encarregat
i, en tot cas, demanar que aquest sigui presentat en un
termini determinat.
El Sr. Nuell també considera que presentar aquesta
moció és aprofitar-se de les circumstàncies, ja que és un
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tema iniciat per l'equip de govern.
Posada a votació la moció, hi voten a favor els Sra.
Galobardes, Fernandez, Font, Cabarrocas, Gómez i Albà. Hi
voten en contra els Srs. Casas, Portas, Nuell, Agustí,
Pallarols i Masferrer.
Donat que es produeix un empat i que no es procedeix a
la repetició de la votació,
formalment no queda pres cap
acord.
Seguidament
es
procedeix a votar
la
proposta
presentada pel Sr. Alcalde que consisteix a instar
l'agilització del projecte sol•licitat, proposta que
queda aprovada per unanimitat.»
8~.-«LEGALITZACIO

DE LLAGOSTERA RADIO.-

a] Atès el Decret 263/1990 de regulació del procés de
concessió per a la gestió indirecta per part de les
corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en
ones mètriques amb modulació de freqüència, el Ple acorda
per unanimitat:
Primer.- Sol•licitar a la Direcció General de Serveis
de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya la
concessió d'una emissora municipal de radiodifusió sonora
en ones mètriques amb modulació de freqüència.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura
dels documents corresponents.»
9~.-«TORN

OBERT DE PARULES.-

a] No es produeix cap intervenció.»
I per no haver-hi més assumptes per tractar a un quart
i cinc de dotze de la nit s'aixeca la sessió, de la qual
s'estén aquesta acta que és signada pel Sr. Alcalde amb
mi, la Secretària, que ho certifico.
LA SECRETARIA HTADA.

ACTA NQ 3/92 DE LA SESSIO TINGUDA EL DIA 17 DE
DE 1992.-

FEBRER

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
disset de febrer de mil nou-cents noranta-dos es reuneix
a la Casa de la Vila el Ple Municipal per tenir sessió
extraordinària, sota la presidència de l'Alcalde, Sr.
Narcís Casas Masgrau,
i amb l'assistència dels Regidors,
Srs. Robert Portas Gruart, Lluís Nuell Creus, Josep Albà
Matamala, Josep Agustí Canals, Fèlix Pallarols Negre,
Joaquim Masferrer Serra, Josep Galobardas Alsina, Josep
Fernandez
Miguélez,
Antoni
Font
Parés,
Francesc
Cabarrocas
Torrent
i Paula
Gómez
Leyva.
Excusa
l'assistència el Sr. Josep Ayach Costa. Actua com a
Secretària la Secretària Habilitada de la Corporació,

L'Ajuntament en Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Sol.licitar a l'I.C.A.S.S. una subvenció en
concepte de Promoció i sosteniment d'activitats de la
llar d'Avis de Llagostera.
Segon.- Consignar partida pressupostària suficient per
sufragar l'aportació municipal.»
3r.-«SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.a] D'acord amb el que preveu l'article 26 de la Llei
Orgànica de Règim Electoral (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 Autonòmiques, que tindran
lloc el proper dia 15 de març el resultat del qual és el
següent:
SECCIO PRIMERA - MESA

A

Titulars
President
1r.Vocal
2n.Vocal

Ramon Alcalà Avila
Pilar Aliu Bou
Josefina Gener Bayé

39.661. 776
40.317.922
40.270.366

Narcís Brugulat Pagés
Xavier Gimbernat Maymi
Dolors Fullà Cabarrocas
Josefina Gruart Comas
Antonia Coll Bueno
Francisco Incógnito C6rdoba

77.897.482
40.310.934
40.167.162
77.890.553
40.265.103
30.059.691

Suplents
President
President
1r.Vocal
1r.Vocal
2n.Vocal
2n.Vocal

SECCIO PRIMERA -MESA

~

Titulars
President
1r.Vocal
2n.Vocal

D.N. I.
Isabel Ventura Mora
Inmaculada Pérez Zumaquero
Joaquina Regas Rissech

77.911.536
40.531.505
40.140.777

Suplents
President
President
1r. Vocal
1r.Vocal
2n.Vocal
2n.Vocal

M~
M~

Carmen Malagón Moyano
Carmen Moreno Baena
Manel Ruana Marmol
Carmen Paloma Alcaide
Josefa Vilches Caballero
Ana Mê Vilar Salvador

SECCIO SEGONA - MESA

A

Titulars
President
1r.Vocal
2n.Vocal

77.910.392
79.301.099
77.897.447
77.910.397
40.284.946
40.511.329

D. N. I.

Anna Gascons Cabarrocas
Juli Clara Andrés
l,ucia Caro Vargas

77.910.404
40.170.906
26.150.368

Suplents
President
President
lr.Vocal
lr.Vocal
2n.Vocal
2n.Vocal

Joan Díaz Corominas
Margarita Aubó Massa
Angeles Escobar Jiménez
Juan Jordà Comas
Emilio Casanovas Frigola.~::::·;;1;;;;;
Joan Albà Espinet
t

SECCIO SEGONA - MESA

~

Titulars
President
lr.Vocal
2n.Vocal

Josefa Palomo López
M§ Carmen Villegas Ma
M§ Rosa Miret Vidal

Suplents
President
President
lr.Vocal
lr.Vocal
2n.Vocal
2n.Vocal

Estel Martí Esteve
Luis Vilaplana Coris
M§Dolores Vila Paradeda
Antonio del Monte Moral
Jaume Peracaula Viñas
Elena Morató Perxachs

SECCIO TERCERA - MESA UNICA
Titulars
President
lr.Vocal
2n.Vocal

M~Esperanza

de Gracia

Suplents
President
President
lr.Vocal
lr.Vocal
2n.Vocal
2n.Vocal

Antonio J.Saez Rudilla
Francisco Vegas Simar
Consuelo Boadella Ayme
Marina Pagés Granell
Joaquim Vicens Virgili
Miguel Sureda Freixas

I per no haver-hi més assumptes per
onze i
cinc del vespre s'aixeca la ses
s'estén aquesta acta,
que és signada pe
mi, la Secretària, que ho certifico.
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ACTA NQ 4/92 DE LA SESSIO TINGUDA EL DIA 25 DE
DE 1992.-

FEBRER

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
vint-i-cinc de febrer de mil nou-cents noranta-dos es
reuneix a la Casa de la Vila el Ple Municipal per tenir
sessió ordinària, sota la presidència de l'Al~alde, Sr.
Narcís Casas Masgrau, i amb l'assistència dels Regidors,
Srs. Robert Portas Gruart, Lluís Nuell Creus, Josep Albà
Matamala, Josep Agustí Canals, Fèlix Pallarols Negre,
Josep Ayach Costa,
Joaquim Masferrer Serra,
Josep
Galobardes Alsina, Josep Fernandez Miguélez, Antoni Font
Parés i Paula Gómez Leyva. Excusa la seva assistència el
Sr. Francesc Cabarrocas Torrent. Actua com a Secretària
la Secretària Habilitada de la Corporació, Sra. Núria
Comas Ventura.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i s'entra en
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.
lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.a] Es sotmet a la Corporació l'acta
anterior
que,
trobada conforme,
és
unanimitat.»

de la sessió
aprovada
per

2n.-«ELECCIO REPRESENTANT MUNICIPAL A LA
COMPENSACIO DE LA URBANITZACIO LA CANYERA.-

JUNTA

DE

a] Donada la necessitat d'elegir un representant
municipal a la Junta de Compensació de la urbanització La
Canyera, es presenten els següents candidats:
El Sr. Alcalde presenta el Sr. Joaquim Masferrer i
El Sr. Galobardes presenta el Sr. Antoni Font.
Seguidament es procedeix a la votació, el resultat de
la qual és de 8 vots per al Sr. Joaquim Masferrer i 4
vots per al Sr. Antoni Font. Per tant, queda elegit el
Sr. Joaquim Masferrer i Serra com a representant de
l'Ajuntament
en
la
Junta de Compensació
de
la
urbanització La Canyera.»
3r.-«DENOMINACIO NOUS CARRERS DE LA ZONA
DEL SECTOR CAVISA I DEL SECTOR CAMP NOU.-

INDUSTRIAL,

a] Donada la necessitat de posar nom als carrers
situats a la Zona Industrial, Sector Cavisa i Sector Camp
Nou, de recent urbanització,
i d'acord amb el Dictamen
favorable de la Comissió Informativa General Permanent,
el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Per a una millor identificació del sector,
assignar a la Zona Industrial els noms dels vents:
TRAMUNTANA,
GREGAL, LLEVANT, XALOC, MIGJORN, GARBI,
PONENT i MESTRAL, i al carrer corresponent a la U.A. nQ 3
dins la zona urbana: ROSA DELS VENTS.
Segon.- Assignar a l'únic carrer existent al Sector
Cavisa, el nom de INDUSTRIA i numerar els edificis
existents.
Tercer.- Assignar al carrer del Sector Camp Nou el nom

de
4t.-«SEGONA VOTACTO MOCIO INDEPEN
SOBRE CIRCULACIO DE LA CARRETERA C-250
a] La Secretària exposa que en el P
el dia 28 de gener de 1992, en el
la Moció presentada pel grup Independ
sobre
circulació i senyalització
carretera C-250 al seu pas per la vila
Donat que en la votació es va produ
vots a favor i sis en contra, procedia
votació i la utilització del vot de
en cas de repetir-se l'empat i
Atès que per un error de forma no
votació,
es procedeix seguidament a
vegada la Moció presentada pel g
Llagostera sobre circulació i senyalit
la carretera C-250.
El resultat de
següent:
Vots favorables:
5
Gómez i Albà).
Vots en contra : 7 (Srs. Casas, Po
Pallarols, Ayach i Masferrer).
Per tant, queda desestimada
5è.-«MOCIO
D'INDEPENDENTS
RETOLACIO DE CAMINS VEINALS.-

DE

a] La Secretària llegeix la
"Exposició de motius:
a.- El nostre municipi,
desenvolupa a amplis sectors rurals.
b.- Els sectors rurals, dividits
per totes aquelles persones que per
veuen en l'obligació o gust de visit
dificultat per a localitzar, no tant
inclús els veïnats.
c.- Tots els serveis, des de'l
fins a les visites urgents dels met
poden comportar problemes i retards d
a l'hora de localitzar una destinació.
A fi d'aconseguir una major facili
tant pels visitants de fora com pels
de Llagostera, els Independents de Ll
següent
Proposta de Resolució
1.- Que
l'Ajuntament en Ple
col•locar rètols indicatius a
accés als veïnats (Ex. Veïnat
Llorenç, etc.)
2.- Demanar als propietaris
desviament del camí principal,
amb el nom del seu mas.
3.- Creiem
que
el cost
insignificant
comparat amb
comportar, tant per als que
per a tots aquells que hi han
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moció si hi hagués la seguretat que els
contribuïssin.
Es posa a votació la moció, amb el següent resu~~~l~
Vots favorables: 4 (Srs. Galobardes, Fernandez,
Gómez).
Vots en contra: 8 (Srs. Casas, Portas,
Agustí, Pallarols, Ayach i Masferrer).
Per tant, la moció queda desestimada.»
6è. - «TORN OBERT DE PARAULES.a] El Sr. Alcalde pren la paraula per
l'estat de la qüestió del sanejament a
Secretària dóna lectura a l'informe
Tècnic Municipal al respecte:
"En Genís Bayé Sarrà, Arquitecte Tècnic Munic
referència al sanejament general del nucli
Llagostera,
i degut a les últimes converses
sobre el tema,
com a complement de l'informe
en data 30 de maig de 1991, emet el següent IN
data 30 d'octubre de 1991 s'ha fet una nova
l'Ajuntament de Llagostera per part del Sr. Fe
Juan Sopranis, Cap de Negociat de Control i
la Junta de Sanejament del Departament de Medi
la Generalitat de Catalunya.
"Feta una nova inspecció sobre el terreny,
Fernando de Juan ha manifestat que properament s'
el
Projecte
que comprendrà la depuradora
col•lectors necessaris fins als primers punts de
i establint ja com a traçat més idoni dels col
l'antiga via de FEVE i
la Riera Banyaloca,
únicament
determinar
l'emplaçament
exacte
depuradora.
"En aquest sentit, el Sr. Fernando
l'Ajuntament que faci les gestions oportunes e
propietaris del sector a fi de saber si algu
estaria predisposat a negociar la venda del te
evitar així les expropiacions.
"Els requisits perquè el terreny sigui
següents:
"- Situat a prop de la via de FEVE o del camí
als pous municipals.
"- Superfícies en torn de les 2 Ha.
"- Situat a uns 500 metres com a mínim
de Caldes per allunyar-lo d ' aquesta i del
no més d'l km. per evitar llargades
col·lectors.
"Feta la corresponent averiguació, els terre
compleixen totes aquestes característiques són
s'assenyalen en el plànol adjunt i pertanyents a
Mercè Casanova Ferrer (Can Calvet) i a la Sra.
Vila Bassols (Can Galceran).
"I perquè així consti i
de
l'Ajuntament, emeto i signo
el 4 de desembre de 1991.
"L'Arquitecte Tècnic, Sig.: Genís Bayé Sarrà."
El Sr. Alcalde explica les converses manti
la Junta de Sanejament per obtenir informaci
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concreta d'aquest projecte. C~ a reapoa~ ea 11...
una
carta del Director de la Junta, Sr. Antoni O..OLa 1 oo...
rebuda el dia 28 de gener de 1192:
"Com a continuació de les converaea ..a~tbtud.. ea el
dia d'avui entre el seu Ajun~aaent 1 la ~~ de
Sanejament, li fais un avanç de la aol•c~6 de ..a.J...nt
que passa per la construcció d'una depuradora ~01681ca
1
amb un cabal de disseny de 3000 a3/dia i uaa iDverai6
aproximada de 400 milions. Atentaaent. Antoni Garcia 1
Coma, Director. Barcelona, 2' de Senar de 181! ~~)."
El dia 27 de febrer de 1993, la Junta de SaneJ...nt
comunica que la previsió de superficie aeoe.-&r~pee a
la depuradora de Llagostera 6e de a hec~.aa.
El Sr. Alcalde fa saber que e'l d.ia 18 de ...._.,-.. fer
una visita al Director General de la 3Uata de 8==-d mat~
juntament
amb
representants del Oona.ll
~cal.
D'aquesta visita el Consell ha ~aborat el ..,O~~
"Assumpte: Resum de la vLait.a al Di recto&-> e
.....e,¡ de
la 1 Junta de Sanejament. Diac 18 de *ebr..- è :~!IM.: •ra:
18 00 hores. Lloc: Junta de Sa~Jea..t (a..de~a).
Persones presents: Sr. Garcia. D.i.».ato:. G.._ral; Sl'.
Josep Ma. Dauaà, PresideM; del -cabMll OoM;rQ1d 4el
Gironès; Sr. Narcís Casas, Aloal._ da Llagoate•~ Sr.
Carles Mulero, Gerent del Consell eo..rcal del Giroaa..
"Tema: Seguint lea dit'ererata acwaci.cma . . - Gt.u
portant a terme ela Ajuntaaeate de la conca ....,. l'Onyar
(Cassà de la Selva, Llagostera i ~*) i el eoa.ell
Comarcal del Gironès, vera el Pla de SaneJ..eDt a. la
conca de l'Onyar, el Consell Ooaarcal del Gir~ . . la
persona del seu President va eatar convocat a la ~nba de
Sanejament per ésser informat de l'eatat de l'~Qd1 qae
actualment la Junta està realitzant.
"El Director General de la Junta de ~~ va
comunicar que s'estaven ultimant ela detalla d• l~eatudi
però que ea preveu la inatal•laci6 de
~~rea
d'aigües residuals als municipis aab població d6-'a de
2000 habitants, a~x~ com la connexi6 al coi•lector
general en "alta", o sia, la part del col•lector que ha
de connectar la depuradora amb la xarxa aunioipal, tot
això finançat per la Junta de Sanejament.
"Amb tot però, es va quedar que~ abana de Setaana
Santa vindran a la Seu del Consell del Giro~a per tal de
presentar i explicar amb detall ela projectes per al
desenvolupament del Pla de Sanejament."
El Sr. Alcalde diu que quan es va deaanar la inclusió
del projecte de sanejament de Llagostera al P.U.O.i s. Ja
es va advertir que calia coordinar l'elaboració del
projecte general amb el de Llagostera perquè no hi
haguessin diferència de cotes i dificultats a l'hora de
connectar.
El
Sr.
Galobardes comenta que
troba
correcta
l'explicació i que tot el que es faci per tirar endavant
el projecte és positiu.
Preguntat pel Sr. Albà, el Sr. Alcalde respon que es
connectarà paral•lelament a la via del tren amb tubs
d'entre 40 i 60 cm ~. Per aquestes canonades no•'•
passaran les aigües negres i no les pluvials; per evitar
que hi passin ja està prevista la instal•lació de
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Lluís Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Josep Agustí
Canals, Josep Ayach Costa, Joaquim Masferrer Serra, Josep
Galobardes Alsina, Josep Fernandez Miguélez, Antoni Font
Parés, Francesc Cabarrocas Torrent i Paula G6mez Leyva.
Excusa la seva assistència el Sr. Fèlix Pallarols Negre,
Actua com a Secretària la Secretària Habilitada de la
Corporaci6, Sra. Núria Comas Ventura.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessi6 i s'entra
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.

en

1r.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.a] Es sotmet a la Corporaci6 l'acta
anterior
que,
trobada conforme,
és
unanimitat.»

de la sessi6
aprovada
per

2n.-«APROVACIO DEFINITIVA ESTATUTS CONSORCI CARRILET.a] Atès que en data 26 de novembre de 1991 varen ser
aprovats inicialment els Estatuts del Consorci constituït
per a la celebraci6 de la commemoraci6 del Centenari del
Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona;
Atès que en data 16 de gener de 1992 i 17 de gener de
1992 varen ser publicats al B.O.P. i al D.O.G.C. els
corresponents edictes per a la seva exposici6 pública,
sense que s'hagin presentat al•legacions;
Atès el que disposen els articles 86 de la Llei
7/1985; 252 a 255 de la Llei 8/1987; 96 i 97 del T.R.
781/1986 i 37 al 40 del R.S. i
Atès el dictamen favorable de la Comissi6 Informativa
General Permanent, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar
la
constituci6
del
Consorci,
constituït per a la celebraci6 de la commemoraci6 del
Centenari del Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
Segon.- Aprovar definitivament els Estatus del citat
Consorci.
Tercer.- Publicar íntegrament els Estatuts al B.O.P.
Quart.- Nomenar com a representant de l'Ajuntament de
Llagostera a la Comissi6 Gestora del citat Consorci el
Sr. Lluís Nuell Creus, Regidor de Cultura d'aquest
Ajuntament.»
3r.-«RECTIFICACIO PADRO D'HABITANTS A 01.01.92.a] Tal com estableix el Reglament de Poblaci6, amb
efectes a 1 de gener de 1992 s'ha procedit a la
rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, que
expressa numèricament les diferents alteracions produïdes
com a conseqüència de les altes i baixes per moviments
naturals de població i canvis de residència,
i també les
variacions que s'han produït per canvis de domicili.
No
havent-se presentat cap reclamació durant el
període d'exposició pública i
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa
General Permanent, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar
la rectificació anual del Padr6
Municipal d'Habitants a 1 de gener de 1992.
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a la pèrdua d'identitat de la institució, d'aquell ideari
del fundador, caritatiu, humanitari, etc.
Jo puc dir ben alt i en nom de tots els membres de la
Junta Rectora que això és una falsetat, que les quotes es
fixen
d'acord amb la legalitat vigent segons
les
possibilitats
de cada resident o sol.licitant,
no
solament en base a la quantia de la seva pens1o, sinó amb
altres condicionants familiars i de patrimoni.
De fet
només s'han de veure els comptes per comprendre que no hi
ha pas gens d'esperit comercial.
Estic
convençut que la mateixa transformació de
l'Hospital amb una oferta megnífica als estadants, de
comoditat i servei també farà augmentar les so.llicituds
i és evident que malgrat engradir-lo tant,
també serà
petit per les necessitats futures,
Es possible que això
faci més desitjable i interessant el poder disposar d'un
lloc,
incidint segurament en la sensibilitat i
la
crítica,
però la Junta està convençuda que actuant tal
com ho està fent estarà en el camí recte i just.
Hem
tingut
la sort de participar en la
gran
transformació
de
l'Hospital fent unes
obres
tan
importants que estem segurs marcaran a qui els ha
promogut i
gestionat i
ho dic sense cap mena
de
petulància però sí amb l'orgull de haver-ho viscut. Queda
ja poca cosa per acabar-se,
tan sols la unió del cos del
e/ Joan Maragall i la neteja dels dos patis.
Esperem que
aviat es podran inaugurar.
Per tot el que s'ha dit anteriorment demano al Ple de
l'Ajuntament que aprovi els comptes de l'any 1991 i que
també voti favorablement la gestió de la Junta."
Examinats
els
comptes generals
de
l'HospitalResidència Josep Baulida i la memòria de l'exercici 1991
i trobats conforme i
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa
General Permanent, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar els comptes generals i els balanços
de l'exercici 1991 de l'Hospital-Residència Joep Baulida.
Segon.- Aprovar la gestió de la Junta del Patronat de
l'Hospital-Residència Josep Baulida.»
5è.-«ADQUISICIO
CANALETA.-

FINCA

PUIG

DEL

GENERAL

AL

SR.

a] Atès que en aplicació del Pla Especial del Puig del
General la parcel•la propietat del Sr.
Josep Canaleta
Boadella ha resultat qualificada com a sòl urbà,
sistema
d'espais naturals -zona verda- i
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa
General Permanent, el Ple acorda per unanimitat;
Primer.- Adquirir pel tràmit de mutu acord,
d'acord
amb el que disposa l'article 26 de la Llei d'Expropiació
Forçosa,
al Sr.
Josep Canaleta Boadella la finca que es
descriu tot seguit:
Parcel·la de 353'50 m2 de superfície,
que confronta al
nord,
en línia de 9'3 m. amb el carrer Lleó I, al sud en
línia de 12 m. amb el e/ Puig del General i pels laterals
est i oest amb altres parce]•]es de la Urbanització Puig

del General. Figura inscrita en
Propietat de Girona a nom de Josep
2264, llibre 103, foli 153, finca
en les vigents Normes Subsidi
Llagostera com a sòl urbà, s~e~ema
verda- i compresa a l'àmbit del
General.
La finca ea troba
d'arrendataris.
Segon.- Fixar el

aig Tercer.(2.500.000.-)
de pesaetes.d,eapeiiii~ii~iil
Consignar
aquesta
1992.»

lt.-«PROPOSTA NOMENAMENT
TORRENTS COM A SECRETARIA DE
a]
Atêa
Secretaria
cobrir-lo
para las
concurs
Atès

~ -«RATIPICACIO ACORD C.N.Gh
.uBVENCIO PER RECONSTRUCCIO DBL
PISCINA MUNICIPAL.-

a] Vista l'Ordre de Presidèfteia
de gener de 1992, sobre la
iaverai6
per
a actuaciona
eapeéiala per a instal•lacions i
Denada la necessitat de
de la Piscina Municipal,
pres.upost i
Vist l'acord pres per la
en aeaei6 de 17 de març de 1991 i
Atès el dictaaen favorable de la
General Peraanent, el Ple acorda
Priaer.- Ratificar l'acord de
Gevern
prea en sessió de 17
eol•licitad de subvenció a la
l'Baport per a la reconstrucei6 del
Piscina Municipal.»

8ê.-«SOL•LICITUD
CRONICA.-

DE

SUBVENCIO

PER

A

L'EDICIO

DE

a] Atesa la Resolució de 10 de gener de 1992 del
Departament de Cultura, de convocatòria de concurs públic
per a la concessió de subvencions a entitats locals que
tinguin programades activitats entre 1'1 de novembre de
1991 i el 31 d'octubre de 1992;
Donat que l'apartat e) de l'esmentada Resolució preveu
com a activitat subvencionable l'edició de monografies
locals o de vídeos que difonguin la història o el
patrimoni artístic, cultural o natural i
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa
General Permanent, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Sol•licitar al Departament de Cul~ura la
concessió d'una subvenció per a l'edició de la revista
Crònica, dedicada a publicar treballs monogràfics sobre
la vila de Llagostera.»
9~.-«APROVACIO

INDUSTRIAL.-

INICIAL

REPARCEL•LACIO

ZONA

a) Atès l'article 147 i següents del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en mat~ria urbanística.
Examinat el Projecte de Reparcel.lació redactat pels
arquitectes Sra.
Antoni Puig Castells i Pere Solà
Busqueta, dins la previsió establerta per l'article
107.2.a del Reglament de Gestió, amb objecte de procedir
a
la distribució equitativa dels beneficis i
les
càrregues de la urbanització entre els
propietaris
afectats per l'actuació urbanística subsegüent al Pla
Parcial de la Zona Industrial, polígon II, aprovat per la
Comissió Provincial d'Urbanisme en sessió de 4 de maig de
1987, i aprovada la Modificació de la Normativa en sessió
de 6 d'abril de 1988 i iniciada d'acord al que disposa
l'article 101.1.a, del mateix text.
A proposta del regidor d'Obres Públiques i Urbanisme,
Sr. Robert Portas Gruart i
Atès que és competència d'aquest Ajuntament en Ple
l'aprovació
inicial del Projecte de Reparcel.lació,
d'acord amb el que disposa l'article 75.1 del RG., en
relació amb els articles 22.c de la LRBRL de 2 d'abril de
1985 i 50.20 del ROF de 28 de novembre de 1986, el Ple
acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar
inicialment
el
Projecte
de
Reparcel.lació del polígon II de la Zona Industrial.
Segon.- Sotmetre aquest Projecte de Reparcel.lació a
informació pública durant el termini d'un mes per a la
presentació d'al.legacions, mitjançant anunci publicat en
el B.O.P., en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament, i donar
tràmit d'audiència als interessats amb citació personal,
en els termes previstos en l'article 108.1 R.G.»
lOè.-«APROVACIO DEFINITIVA P.U. PUIG DEL GENERAL.a] Aprovat inicialment el Projecte d'Urbanització
parcial que desenvolupa el Pla Especial "Puig
del

Albert Darder Puig, pels motius que han quedat exposats.
Quart.- Trametre un exemplar del projecte aprovat
definitivament, i una còpia de l'expedient administratiu,
tots dos complets, a la Comissió d'Urbanisme de Girona.»
Amb el permís de la presidència en aquest punt el Sr.
Josep Galobardes abandona la sessió, donat que els
següents punts de l'ordre del dia són del seu interès
personal.
llè.-«CANVI SISTEMA D'ACTUACIO U.A.

~Q

4.-

a] Vista la sol.licitud formulada per Merjomont S.A.,
Josep Caldas Bosch i Vicens Carbó Torrent,
amb Registre
d'Entrada nQ 325,
sol.licitant el canvi de sistema
d'actuació;
Atès que en la Unitat d'Actuació no 4 figura com a
sistema d'actuació urbanística el de cooperació (art.
17. 3);

Donat que resulta justificat procedir al canvi de
sistema a compensació;
Vist l'article 155 del Reglament de Planejament i
l'article 44 i ss. del Reglament de la Llei de Mesures
d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya i
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa
General Permanent, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el canvi de sistema de
cooperació per compensació en la Unitat d'Actuació nQ 4,
condicionat a
la presentació del corresponent Projecte
d'Urbanització en el termini de dos mesos, a partir de la
data de l'aprovació definitiva del canvi de sistema.
Segon.- Sotmetre
el present acord a
informació
p~blica
pel
termini de 15 dies,
mitjançant edicte
publicat en el B.O.P.
i convocar personalment els
propietaris
afectats.
Tercer.- Si un cop transcorreguts tres mesos des de la
publicació dc l'acord no es procedeix a la seva aprovació
definitiva s'entendrà aprovat el canvi definitivament per
silenci administratiu.»
12è.- «APROVACIO REPARCEL.LACIO VOLUNTARIA U.A. NQ 4.a] Vista la proposta de reparcel.lació de la Unitat
d'Actuació nQ 4 autoritzada en escriptura pdblica el dia
23 de gener de 1992 pel Notari Sr.
Raimon Fortuny i
Marquès, de Cassà de la Selva i
Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa
General Permanent, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar
inicialment
la
reparcel.lació
voluntària dc la Unitat d'Actuaci6 nQ 4.
Segon.- Sotmetre
l'expedient a
informa~ió
pública
durant, el
termini de 15 dies mitjançant anunci en el
B.O.P.
i
al tauló d'anuncis de l'Ajuntament,
pern la
presentació d'al.legacions.»
Amb
el permís d€' la presidència
Galobardes es reincorpora a la sessió.

el

Sr.

Josep

d'escombraries
per part de gent d'altres municipis
l'única solució és que els pobles de les rodalies també
posin contenidors per als seus ciutadans. També considera
que probablement el que faria falta és que la recollida
domiciliària a Llagostera fos diària.
El Sr. Agustí diu que això ja es va estudiar, però el
pressupost presentat per l'empresa concessionària era del
doble de l'import actual i es va considerar una despesa
massa elevada.
d] El Sr. Galobardes recorda que en data 5 de febrer
de 1992 el grup Independents de Llagostera va presentar
per escrit una sol•licitud d'informació de la situació
econòmica de les finances municipals, que encara no ha
estat contestada.
El Sr. Casas diu que no es pot intrerrompre la
dinàmica de les oficines municipals per recollir aquesta
informació,
i menys en aquests moments en què la
Corporació no té coberta la plaça de Secretaria, però
segur
que
ben aviat,
quan la
situació
estigui
normalitzada, es podrà atendre aquesta sol•licitud.
e] El Sr. Galobardes demana si aquesta ta•bé és la
causa que encara no s'hagi presentat el pressupost
municipal,
a
la qual cosa el Sr.
Casas
respon
afirmativament. »
I per no haver-hi més assumptes per tractar a les onze
menys cinc del vespre s'aixeca la sessió, de la qual
s'estén aquesta acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb
mi, la Secretària, que ho certifico.
LA SECRETARIA HATDA.

ACTA NQ 6/92 DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI
DIA 28 D'ABRIL DE 1992.-

CELEBRAT

EL

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta-dos es
reuneix a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila el
Ple Municipal per celebrar sessió ordinària, sota la
Presidència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb
l'assistència dels Regidros, Srs. Robert Portas Gruart,
Llufs Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Josep Agustí
Canals, Josep Ayach Costa, Joaquim Masferrer Serra, Fèlix
Pallarols Negre, Josep Galobardes Alsina, Josep Fernandez
Miguélez, Antoni Font Parés, Francesc Cabarrocas Torrent
i Paula Gómez Leyva. Actúa com a secretària la Secretària
de la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió i s'entra en
l'estudi dels Lemes inclosos en l'ordre del dia.

1r.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.a] Es sotmet a la Corporació l'acta de la sessió
anterior celebrada el dia 31 -3-92 que, trobada conforme,
és aprovada per unanimitat.»
2n.-APROVACIO CONVOCATORIA CONCURS-OPOSICIO PER A
PROVISIO D'UNA PLAÇA DE GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL.-

LA

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el
Sr. Fèlix Pallarols, el qual exposa que atès que la Llei
de Policies Locals, obliga els Ajuntaments a regularitzar
la situació dels Policies que no siguin funcionaris i
dóna l'opció perquè els que tinguin una antiguitat
superior a tres anys puguin fer una prova restringida, es
creu convenient acollir-s'hi i així adaptar la situació
d'un dels membres de la Policia a la nova normativa.
Ningú no demana la paraula i s'aprova per unanimitat
el següent acord:
«Primer.-Convocar concurs-oposició restringit per a la
provisió d'una plaça de Guàrdia de la Policia Local,
d'acord amb el que preveu la disposició transitòria
tercera de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les
Policies Locals.
Segon.- Aprovar les Bases per les quals es regirà
l'esmentada convocatòria.»
3r.-APROVACIO DE LA REVISTO DE PREUS DEL PRESSUPOST
DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO MAS
SEC.Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Casas exposa
que aquest és el pressupost actualitzat, no obstant això
no vol pas dir que sigui el definitiu, ja que és possible
que a l'hora d'adjudicar l'obra hi hagi una baixa.
Ningú no demana la paraula i s'acorda per unanimitat:
«Primer.-Aprovar la revisió de preus del pressupost
del projecte d'Urbanització de la U.A. MAS SEC, el
pressupost actualitzat del qual puja a 44.323.226.-PTA
(I.V.A.inclòs).»
4t,-APROVACIO DE LA REVISIO DE PREUS DEL
DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA UNITAT
RASET.-

PRESSUPOST
D'ACTUACIO

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el
Sr. Casas, el qual diu que l'exposat en el punt anterior
és vàlid també per aquest.
Ningú no demana la paraula i s'aprova per unanimitat
el següent acord:
«Primer.- Aprovar la revisió de preus del pressupost
del Projecte d'Urbanització de la U.A.
RASET,
el
pressupost actualitzat del qual puja a 65.512.774,-PTA
(I.V.A. inclòs).»

535518

moment, es permet que els fills acabin el curs i després
ja es veurà.»
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde
aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts d'onze,
de la qual s'estén aquesta acta, que és signada pel Sr.
Alcalde, amb mi, la Secretària, que ho certifico.
LA SECRETARIA

~

ACTA NQ 7/92 DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI
DIA 26 DE MAIG DE 1992.-

CELEBRAT

EL

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
vint-i-sis de maig de mil nou-cents noranta-dos es
reuneix a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila el
Ple Municipal per celebrar sessi6 ordinària, sota la
Presidència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i aab
l'assistència dels Regidors, Srs. Robert Portas Gruart,
Lluís Nuell Creus, Josep Albà Matamala, Josep Agustí
Canals, Josep Ayach Costa, Joaquim Hasferrer Serra, Fèlix
Pallarols Negre, Josep Galobardes Alsina, Josep Fernandez
Miguélez, Antoni Font Parés, Francesc Cabarrocas Torrent
i Paula G6mez Leyva. Actua com a secretària la Secretària
de la Corporaci6, Sra. Dolors Torrents Barnadas.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessi6 i s'entra en
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia,
lr.- «APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.a] Es sotmet a la Coporaci6 i s'aprova l'acta
sessi6 anterior celebrada el dia 28-4-1992, en la
petició de la Secretària s'introdueix la següent
en el punt 5è. apartat 3r., on diu "vuit dies" ha
"quinze dies".»

de la
qual a
esmena
de dir

2n.- RATIFICACIO DE DECRET DE L'ALCALDIA D'ENCARREC AL
GABINET JURIDIC DEL SERVEI D'ASSISTENCIA ALS MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIO DE GIRONA,
DE LA DEFENSA CONTRA DEMANDA
INTERPOSADA PER ACCIDENT DE TRANSIT OCORREGUT A LA CTRA.
DE CALDES.«Es ratifica el següent decret de l'Alcaldia de
24 d'abril de 1992:

data

"Vista la demanda Judicial formulada contra l'AlcaldePresident de l'Ajuntament de Llagostera pel Sr. CarlosJavier Sobrino Cortés, Procurador dels Srs. Daniel Lloret
Pacheco iM~ Inés Muñoz Humeres, per l'accident ocurregut
el dia 2 de novembre de 1989 al p.k.
2'700 de la
Carretera a Caldes de Malavella, amb el present Decret

4t.-Donar-ne compte al Departament de Governació de la
Generalitat
de
Catalunya abans
de
la
resolució
definitiva.-»
5è.-CONCERTACIO
D'UNA POLISSA DE TRESORERIA
L'ENTITAT LA CAIXA DE PENSIONS DE BARCELONA.-

AMB

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Alcalde exposa
que es tracta d'un crèdit pont que servirà per finançar
la construcció de les aules escolars, mentre no arriba la
subvenció del Departament d'Ensenyament.
El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que han
demanat que se'ls informi sobre la situació financera de
l'Ajuntament i que fins ara no se'ls hi ha donat, per la
qual cosa desconeixen quina és la situació i no tenen
fonaments per opinar sobre si l'Ajuntament pot o no
assumir aquesta càrrega, per la qual cosa el seu grup
s'abstindrà.
El Sr. Casas respon que li sembla correcta la postura,
no obstant això, pensa que hi ha els informes tècnics que
diuen sobre la procedència o no de la operació.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada
següent resultat:
-a favor.......
8 (CiU i PSC)
-abstencions...
5 (Independents)

amb

el

«1.- Concertar
amb
l'entitat de
crèdit
"Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona" un crèdit a curt
termini de quaranta milions de pessetes (40.000.000.-PTA)
, el qual s'haurà de cancel.lar en el termini màxim de 12
mesos, amb les següents condicions:
-Crèdit màxim autoritzat .•...•••. 40.000.000.-PTA
-Taxa anual interès..............
13'25 X
-Comissió obertura •.•..... ,,,,,,,
0'15 X
-Comissió no disponibilitat......
O----Termini. , , , , , .. , . , , .. , . , , , , , • , • ,
1 any
2.- El compte de crèdit té per objecte
atendre
necessitats transitòries de tresoreria derivades de les
diferències
de
venciments dels seus
pagaments
i
ingressos.
3.- Adoptar el compromís Municipal de consignar en el
pressupost
la quantitat necessària per atendre
el
pagament d'interessos i comissions.
4.- Per respondre d'aquesta operació s'afecta l'Impost
sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
5è.- Facultar l'Alcaldia-Presidència per a quantes
actuacions siguin necessàries per a l'execució d'aquest
acord.»

•

Nin¡ú m6a
unaniwltat el
«Co11111nicar
conformitat

10~.-PRECS

I PREGUNTES.-

El Sr. Galobardes pren la pa~aula i dem&D4 tl Sr
Alcalde que els informi sobre els problemea de l;abQpador
de Solius, dels quals s'ha fet reaa~ la premsa en ela
últims dies,
El Sr. Alcalde respon que no tot el que deiea ela
diaris és cert.
L'Ajuntament no explota l'abocador sin6 que bo fa una
empresa i que l'organ gestor és una mancomunitat formada

lea seves possibilitats edificatòries funció de la aeva
mesura i dels paràmetres que el Pla ela hi assigni en
funció
dels
generals determinats per
les
Nor. . a
Subsidiàries; en tot cas, l'accés rodat està garantit a
totes lea finques resultants del Pla, i la incidència
d'aquest
accés
envers
les finques
aportades
6s
absolutament independent de la que resulta envers
lea
finques resultants.
En tot cas, l'àmbit del P.E.R.I. està clarament
delimitat i les possibilitats edificatòries que genera ho
són per lea finques que es troben a l'interior d'aquell.
No s'ha contemplat el fet que el traçat viari del
planejament generi edificabilitat vers altres indrets que
li siguin tangents.
En el cas de la Sra. al.legant, l'edificabilitat de la
finca amb front al carrer Camprodon, li ve generada per
la profunditat edificable des de l'alineació oficial
d'aquest carrer.
l n
La privatització de la zona verda filiforme que
proposa és impossible,
ja que ea vulnerariea
ala
atàndarts de dotació d'espais lliures que lea Nor. .a
Subsidiàries proposen, i el P.E.R.I. recull, i afa •úan
els atàndarts adoptats ja han-incorporat el perceatat1•
d'equipament que marquen aquelles, en funció d'unificar
zones a cedir que permet la Llei; tanmateix, formalaent,
la
privatització de part d'aquesta zona
filiforme
trencaria l'esperit en què ha estat creada, d'actuar de
frontissa entre la part del carrer Camprodon i l'àmbit.
El P.E.R.I., no obstant, permet l'accés a través de la
part de finca de l'àmbit a la fronterera amb el carrer de
Camprodon. Així a l'article 15è. del Capítol IV, apartat
e-L'ESPAI LLIURE LINEAL, s'assenyala textualment: "tindrà
un tractament de terra, i el pas de vehicles per accedir
als
garatges
hi serà
tolerat
gratuïtament
pela
propietaris de parcel•les de l'àmbit, del seu entorn i
també pels propietaris de l'àmbit que ho siguin f~
d'ell, i la seva propietat exterior tingui contacte aab
aquesta zona lliure."
~.- Desestimar l'al.legació presentada pel Sr.
Albert Darder Puig ja que el Sr. Darder basa el seu
escrit d'al•legaciona en unes figures lingüístiques que
afecten la totalitat del planejament, i unes altres
referides a la propietat del sotasignant.
Respecte a les primeres, quan s'esmenta en diversos
paràgrafs
la
inconveniència
del
planejament,
la
inadequada solució donada i altres figures similars, és a
criteri del tècnic redactor l'adequada, no obstant això
la solució adoptada no afecta per res l'edificació
existent.
Finalment,
dins
el
context
les
figures
lingüístiques de to general, s'ha de de
que el P.E.R.I.
s'ha redactat no només en funció dir
de la finca
de
l'al•legant, que representa
el 7,61 "· sinó de l'àmbit
total.
Quant al fet que
no dóna
íntegra
satisfacció al previst el P.E.R.I.
en
els
articles
35
i
29
del
Text
Refós Català, com sia
satisfaccions de les que no s'esmenten quines són les
previsions no contingudes,
es

desconeix a quines fa referència l'al•legant.
Pel que fa al que esmenta com a greu perjudici per a
la seva propietat, es suposa en el sector d'aquesta on té
construït l'habitatge, s'ha de dir:
A.- Respecte a l'amplada del carrer: no és cert que el
sector de vial comprès dins l'àmbit del P.E.R.I. tingui
una amplada de 12,00 m. La totalitat del vial, inici de
la Travessera de Sant Feliu i Lle6 I (en el plànol número
07 del P.E.R.I., està erròniament grafiat com a Baixada
de la Costa Brava i ha d'ésser Lle6 I), sí que té un
amplada total de 12,00 m., si bé 6,00 dels quals estan
inclOEIQS en el P.E.R.I. bess6 "Puig del General", i la
resta en el de la "Carretera de Sant Feliu".
Per l'ajustament de cota s'ha reduït l'actual 47,50
per adaptar-la a la 47,10, i així estar per sota del
nivell de l'habitatge,
és de 41 30

consistents en la construcció d'un cobert d'uralita.
~.- Senyalar al Sr. Vicente Halagon Granados que,
transcorreguts
quinze dies sense haver procedit
a
realitzar
l'enderroc,
es
procedirà
a
l'execució
subsidiària per la brigada d'obres de l'Ajuntament sota
la direcció de l'Arquitecte Municipal, i a càrrec seu»
7~.-PROPOSANT

U.A.RASET.-

APROVAR

LES

QUOTES

D'URBANITZACIO

Es llegeix la proposta d'acord i sense que
demani la paraula s'aprova per unanimitat:
«Primer.- Declarar
la
reparcel•laci6 del sector.

ningú

no

innecessarietat

de

Segon.- Aprovar
les
quotes
d'urbanització
corresponen als propietaris afectats.

que

Tercer.- Notificar individualment les quotes aprovades
a cada un dels propietaris afectats.
Quart.- Requerir als propietaris afectats el pagament
avançat del 50 X de la quota que els correspon, d'acord
amb
allò que disposa l'article 183.2
del
Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.»

8~.PROPOSANT
U.A.MAS SEC.-

APROVAR

LES

QUOTES

D'URBANITZACIO

Es llegeix la proposta d'acord i sense que
demani la paraula s'aprova per unanimitat:
«Primer.- Declarar
la
reparcel•laci6 del sector.

ningú

innecessarietat

Segon.- Aprovar
les
quotes
d'urbanització
corresponen als propietaris afectats.

no

de
que

Tercer.- Notificar individualment les quotes aprovades
a cada un dels propietaris afectats.
Quart.- Requerir als propietaris afectats el pagament
avançat del 50 X de la quota que els correspon, d'acord
amb
allò que disposa l'article 183.2
del
Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.»

9~.- PROPOSANT RATIFICAR EL CONVENI PER L'EXPLOTACIO
I TARIFES RESULTANTS DE LES OBRES D'ABASTAMENT D'AIGUA A
LA COSTA BRAVA CENTRE, PRESENTAT PEL CONSORCI DE LA COSTA
BRAVA.S'aprova per unamitat ratificar el següent conveni,
aprovat per la Junta del Consorci de la Costa Brava en
sessió del dia 29-5-1992:
«Primer.- Ratificar

el

conveni aprovat per la

Junta

General del Consorci de la Costa Brava
celebrada el dia 29 de maig de 1992, en
l'Explotació
i
tarifes resultants
de
les
d'Abastament Costa Brava Centre, en els següents
"1) S'estableix un període de vigència dels
acords vàlid per a quatre anys comptats des de
que per tant s'hauran de revisar
de 1996.
Els acords per a períodes successius
vigência quadriennal fins a la total amortitzac
pr.stecs subscrits pel Consorci de la Costa Brava
la financiació de lea obres.
2) Durant el primer període de 4 anys
lea següents aportacions miniaes anuals
ajunta88nt i/o servei municipal
d'aigües.
aportacions anuals seran d'obligat compli
ve . . .a
que financien lea anualitats
subscrits pel Consorci, i donaran dret als
t.-bé ressenyats. Aquests cabals tindran
consideració
de contraprestació a les
aportar per cada ajuntament.
(A)

(B)

••================•==========z======••=••=•=•==•=~

Cassà
Llagostera
Sta. Cristina
St. Feliu G.
Platja d'Aro
Calonge
Palaaés

9.600.000
16.600.000
24.400.000
64.800.000
143.600.000
106.000.000
46.000.000

72.000
117.000
183.000
411.000
1.077.000
795.000
346.000

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

400.000.000

3.000.000

(A) Aportació anual mínima en pessetes.
(B)
Cabal
minia anual que haurà
de
obligatòriament en
m3.
{C) K de dret de l'aigua que va a la canonada.
3) El preu a què es facturarà l'aigua als
e . . .n~ats . . rà el que resulti de considerar
personal,
d'electricitat,
de productes
maataniaemt i conservació i de direcció,
qualsevol
altra
despesa imputable a la
explotació de la portada d'aigües.
•) Ela aunicipis tenen dret a fins
mínima establerts per cada quatre anys.
aquest mínim del 30 K podrà ser sobrepassat sempre
no vaci en detri~nt del dret dels altres
6) Ela drets definitius sobre les instal•lacions
cabals ~onceasionals a distribuir entre els munic
cop
aaortitaats
els
préstecs
subscrits
deter..inata pel percentatge que suposen ela cabals
CQDCa~ita anual. .nt a la suma dels municipis.
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sortides i
resoldre el tema, tal com s'ha fet aab el
Patronat d'Esports i el de l'Hospital.
No obstant això, les despeses estan contemplades en el
pressupost municipal. Acaba dient que creu que el
I~P
del Sr. Galobardes hauria de tocar el tema del pressupost
més profundament després del que han escrit a l'dltim
butlletí.
El Sr. Galobardes respon que ho van escriure al
febrer,
ja que havien demanat informació sobre-el ~í
dels prèatecs i no se'ls ho havia donat.
El Sr. Casas diu que deuen trobar el prea.upost
perfecte.
El Sr. Galobardes respon que no el troben perfecte,
però sí correcte per donar-li la seva aprovació, però ~
encara no s'ha donat resposta a la seva pr81unta, que el
seu grup es queixa sobre els interessos, tenen dubtes de
com va la cosa, ja que no se'la dóna informació.
El Sr. Casas diu que fa la impresai6 que el grup del
Sr. Galobardes no ha estudiat el pressupost a fona i que
cal mirar-lo llobalment i no només una partida coecreta
com pot ser els interessos,
i que Ja se'ls va dir que
se'ls contestaria quan el pressupost de 1992 eat6a fet, 1
així ha estat.
El Sr. Galobardea diu que el Sr, Alcalde no respon mat
en
concrecció
i
que sempre diu "quan ea
cregui
convenient".
El Sr.
Casas diu que també se'ls va donar el
pressupost de 1991, a la qual cosa respon el Sr.
Galobardes que no hi havia la suficient informació sobre
els interessos.
Sotmesa la proposta a votació,
aprovada
unanimitat.

,.

«Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general
per a l'exercici de 1992 i la plantilla de personal que
comprèn els llocs de treball reservats a funcionaria i
personal laboral, els quals queden establerta de la
següent forma :

PRBISUPQST NYNICIPAL
INGRESSOS
Cap. I

Impostos directes ....••.•..•...•
Impostos indirectes ..••••••••••.
Taxes i altres impostos .•••..•.•
Transferències corrents ....•..••
" v
Ingressos patrimonials .••.••••••
" VI
Alienació d'inversions reals •••.
" VII Transferències de capital •••.••.
" VIII Actius financers ••..•...•••••.•.
" IX
Passius financers ..••..•.•.•.•••
" li

" III
" IV

TOTAL INGRESSOS •...•

124.300.000,10.000.000,•
192.180.720,70.105.052,1.050.000,40.000.000,15.910.568,-

--,--.---------------453.546.340,-

==========================·======···

VIII Actius financers ............... ,
IX
Passius financers ... ,,, ........ .
TOTAL INGRESSOS .....

--,-

--,-

39.580.000,-

====================:===============

DESPESES
Cap. I
" II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Despeses de personal. , .. , , , .. , , ,
Despeses de béns corrents i serve
Despeses financeres ........... ,,
Transferències corrents., ...... ,
Inversions reals ... , .... ,, .. ,,,.
Transferències de capital .. ,, .. .
Actius financers .. , ... ,,, ...... .
Passius financers ...••.........•

17.220.000,10.630.000,1.730.000,-

TOTAL DESPESES ..

39.580.000,-

--:t-

10.000.000,-

--.,-

--,--,-

==============================

PRESSUPOST L1AR

D'INFANTS~

HlY:

INGRESSOS
Cap. I
II
III
IV

Impostos directes ..•. , . , , . , , , , , .
Impostos indirectes ...........•.
Taxes i altres impostos ...•... ,,
Transferències corrents ........ .
v
Ingressos patrimonials ......... .
VI
Alienació d'inversions reals ... ,
VII Transferències de capital ...... .
VIII Actius financers . . . . . . . . . . . . . , ..
IX
Passius financers ..... ,.,,, ... ,,

--,-

--.8.031.500,-

3.249.280,-

--,--,--,-

--,--,-

TOTAL INGRESSOS .....•.. 11.280.780,-

====================================

DESPESES
Cap. I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Despeses de personal............
8.466.735,Despeses de béns corrents i serveis 2.814.045,Despeses financeres.............
--,Transferències corrents .... ,,...
--,Inversions reals ....•...........
--,Transferències de capital ...... .
--,Actius financers . . . . . . . . . . . . , .. .
--,Passius financers .......•.......
--,TOTAL DESPESES .... 11.280.780,-

==============================

PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI

~

INGRESSOS
Cap. I

Impostos directes., ............ .

121.300.000,-

~

taaoa 1

iuinot••···

alt~••

i . .oato..

l....ro.t.aioo oo•ftata
•
.......... pa.t•i. . .hl•·
•
rtl'....·t• ••t-..ras......t •••••
.,MII'!O

..,_,...._1. . . . oa<pital •• • •

-.u.-...-......l -

3.2.2. Classe : Places de
Comeses Especials.
3.2.3. Classe : Personal
d'oficis .......
2

E

B.- PERSONAL LABORAL.
Denominació

Dedicació
R~gim vinculació laboral
Total I Parcial
Indefinit /Temporal

I.- D'activitat Continuada.
Agutzil ........ .
Cap de Se cc ió .. ,
Policia Mpal ... .
Arxivera ....... .
Conserge Escoles
Arquitecte Tècnic
Secretaria Dispensari ......... .
Monitor ........ .
Professor dibuix
Oficial 2~ obres
Peó brigada. . . . .
Netejadores .....
Auxiliar biblioteca
Professora Artesania
Auxiliar administr.

1
1

I.
I •

1

I.(A ext)

1
1

I •

I•

1

I.

1
1

I.
I •

I.

2

I.

1
1

I •
I.
I.
I.
I.

3

1

(Vac~

(Reserva Minus)

II.- D'activitat temporal o durada determinada.
Auxiliar administra.
Auxiliar Guàrdia
Municipal ......... 2
Oficial pintor .•.... 1
Ordenança.........
1
Peó brigada .....•... 1
PERSONAL~

1A 1LAR

Categoria

T.

(Temps

T. (a ex)
T.
parcial)
T.{Res.
minusvàlid)

T.

D'INFANTS ~ ~
Nombre

FIX
Professora
Assistent infantil
Netejadora
INTERI
Auxiliar

1
1
1
1
1

PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.Cate¡oria
Monitor Esportiu
Netejadora
Porter

Nombre
1
1

1

Se¡on.- Exposar-los al públic pel termini de 15 dies
mitjançant anunci al B.O.P. a efectes de reclamacions. Si
no es presenten reclamacions es considerarà aprovat
definitivament. »

11.- .- DECLARACIO D'URGENCIA DELS SEGOENTS TEMES:

obres perjudicant els veïns,
ja que
i per aixb li donen la conformitat.

b.-APIIOVAOIO DJ: L'AC'IA D8 LA UIUO ANTHI.QI
«S'aprova l'acta de la aeaai6 anterior del dia 30 4e
juny de lf91, aab la iatrochcot6 d'Ma-a . . .t.Uic~W
l' apaJJt.a\ 48 "PI'eca i. P~aka" 1 ,.&ta cliu " .........,,._
prea la paraula el ar. N. ..U .... •tr >4M ...-.. Alftl.tDIK
"
ha . . db .,....uW....t JWeJl la paraula ...l ar
·~
dir ... el ..u •r•p eatl . . ~, •• "•

"Vi"

1~1 . . . . . . .i . . Waoiolt.Ael . ".......... . . . .
de lH1
fo.,..iat. peJr 1• lat•~ • ~iMtt
que ea diapoaa al mBiero 3
. . l' . .tial.f ~1 :r111-•~..
ref6a aprovat pel Reial Decret Lelialatiu tll/ltll, . . li

d'auu .

....ltut ... a
pe•enta . . l - . anteeio•
-... • • 1-.cellf'O....._
deapeaea correaponenta a la Coaa\raeai' ~ l . .f a9i. .
l'Bacola
Lacuatlria i lea obres d'urbanitaaci6 de
Plaça Cataluaya, ata1 eee ea tracta de dea.....
finançaaent afectat,
DISPOSO: Aprovar la ae1üent liquidaci6 del prea...-.t
de l'exercici de 1991 :
Pendent de cobra. .nt •••••••••••
PeDfent de P&l ...at •••• 4•••••••
Exiat~ncia a caixa •••••••••••••

341.300.710

.. lfl.ft4.Hfl
., 111 Mil

------·----Salda. de dubt6a cobraaent ••••••
Roaaaent de treeereria afectat:
Escola Lacuatlria..
- 64.030.681,Plaqa Catalunya.....
- 38.803.553,-

BI.ICIT,,,,,,,,,,,,

···=···························..~·
A Llagostera, el trenta de juny de
noranta dos."
El Ple se'n dóna per assabentat.•

ail

aou-cea~

3r.-DONAR COMPTE RESOLUCIO DE L'ALCALDIA
COMPTES PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.-

APROVACIO

«Es llegeix la següent resolució:

«Es ratifica el següent acord de la Comissió
de data 20-8-1992:
"Primer.- Aprovar la següent liquidació de
l'empresa GESESA, tancat al 30-6-92:
-Liquidació 1990 •... ,,,,
2.264.375.-P~
-Liquidació 1991 .. ,,,, ,,
2.294.429.-P~
-Liquidació a 30-6-92 .. ,
1.018.817.-P~
Total a favor de GESESA.
Segon.- Establir els següents
deute:
-Setembre 1992 .••• ,,,,,,
-Desembre 1992,,,,,,,,,,
-Any 1993 •••.•..••••..•.
3r.-DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DEL
DE JUSTICIA DE CATALUNYA SOBRE EL
SR.
JOSEP
MARIA FONTANALS CONTRA
CONCEPTE DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE
VALOR DELS TERRENYS.«Es dóna compte de la Sentència del
de Justícia de Catalunya per la qual a'eatiaa
el recurs interposat pel Sr. Josep MA Fontana!
liquidació pel concepte de l'iapost auaie
l'increment del valor dels terren7s i a'oraenar. .
nova liquidació.
El Ple se'n dóna per assabentat i acorda
la sentència.»
4t.-PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LA
DE LES NORMES SUBSIDIARIES PER A L'u~·~n.•u·~
PEATONAL ENTRE EL CARRER LLEO I I EL CARRER
Es llegeix la proposta d'acord i sense que
deaani la paraula s'acorda per unaniaitat:
«Primer.- Aprovar provisionalment la
les Normes Subsidiàries de Planejament de
a l'obertura d'un vial peatonal entre el
e/ Sant Feliu.
Segon.- Trametre l'expedient a la Comissió
d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
5è.-ACCEPTAR LA CESSIO
CORIS RIBERA, AFECTATS
REI.«El Sr.
l'ordre del
8è.-MANIFESTAR
LA CONFORMITAT
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIO DELS LIMITS
SELVA I EL GIRONES PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT
MALAVELLA.-
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Segon.- Convocar concurs
lliclncia, disposant la seva
amb l'anunci de convocatòria.»

DECLARACIO
D'URGENCIA DE L'EXPEDIENT
INICIAL
DEL
PROJECTE D'URBANITZACIO
D'ACTUACIO NQ 4.El Sr. Galobardes abandona la aeasi6
interessada.
El Sr. Alcalde proposa al Ple q . . s'a~~GIYt
i
es debati el tema,
ja que no ea va
l'ordre del dia per no estar llest 1'••~~-jL..
El Ple aprova la urglncia per ua••t&el&

..

l . . . .APROVACIO INICIAL
UNITAT D'ACTUACIO NQ 4.de. . .t

b] La partida 05.006
coluanes d'enlluaenat, quan en
co.pta~ilitaen 20 punta de llua d!f. . .nt•~
e)
Caldr~ coapletar la xarxa
ela carrera Rafael Maa, Mas Sec l
Lloreaç, en l'labit d'Unitat d'ActU.Oi~

llt.• PRECS I PREGUNTES.El Sr. Galobrdea pren la paraula i diu
dia 16 de aaig d' enguany, el sr. N. .ll . .
visitar l'abocador de Soliua, no obataa*
dir rea a6a ell i ela seua companya de Grup
varea poder coaprovar que el Ridaura ••~ava
que ar~ a'eatà treient en cubea el qua ~·
riu.
Respon el Sr. Casas que va have~ki
l'abocador, però que s'han resolt. AT'. .•~~ .
de 1~ Mancomunitat ha tingut la pz~-,~-
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aillorar l'abocador i no d'ara , aiao das~ la ~
Quan l'abocador •• va fer contJOelat. una ...-t .. 1*' ...a
on a' abocava va quedar fora de 1& SOlla- e-~-- i'
alguna dels proble••• v'n•n d'aquí, tot i cau• ~ • ' "
fa un aeauiaeDt.
anàlisi on queda clar que no hi
altra banda,
s'ban fet

ba

enrera.
Sl Sr. Galo~ea afe1eia • ._ potaaw ara •• ata14 ,_..
que en el 110aen• .... •• 'a va parlar el ..lüun ..-..,
contaainat. Pre1unta el noa de l 1 •tàPNIIa ._l•t.._._ ,.,
l'abocador, a la qual cosa li respon el Sr. ca... _.. ..~
BerYeia de la Coaoa del atdaura S.A.
Se1uidaaent el Sr. Alcalde fa nfe.... ia a; •
.-..t
que ea va publicar en l'dltia n4aero del Butllat! dale
Independeata , .., el Qilal -deia que U.ten; • .,. .._
propoata ea ralaci6 al difunt Sr. Ro~rt 8a~er t . . . ~
havia
eatat debatuda. Kl Sr~ Alèal._
tae en ~
teraes que estava redactat l'escrit caue •• va pro~
en el seu dia ao •• va interpretar caue foa . . . pr.,o..dirilida al Ple, aino una pet1ci6 a l'Alcalde 1 ca. . . . .
ja ela va reapoadre que s'estudiaria ea el aea aoa.a&
Per altra banda pensa que doaar el oo. d'un ea~ a . . .
peraona requereia un tràait eepecial i prlvl...at reti-*
I
per tal d'evitar que hi hali persones cau• PUiain
sentir-se discriminades
i que cal l'alular•ho a tra•ta
d'un Re1laeent.

•t•

El Sr. Galobardea respon que no veu la neceaaitat tMe
hi hagi un Reglament.
La Secretària, a instàncies del Sr. Alcalde info..._
que en aquesta actes on no existeix una noraatiwa
especifica '• sempre millor que existeixi un Reglaaent
que serveixi de norma i on quedi garantit un procediaent
igual per a tota ela casos.
I no havent-hi •'• assumptes per tractar,

a'aixeca la

sessió a tres quarts d'onze del vespre,
s'estén aquesta acta, que és signada
mi, la Secretària, que ho certifico.
L'ALCALDE

ACTA NQ 11/92 DE
D'OCTUBRE DE 1.992.-

LA SECRETARIA

fP7

LA SESSIO

CELEBRADA

EL

DIA

20

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del vint
d'octubre de mil nou-~ent~ noranta-do& ea reuaeix a la
Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió
extraordinària, sota la presidència de l'Alcalde, Sr.
Narcís Casas Masgrau i amb l'assitència dels Regidors,
Srs. Robert Portaa Gruart, Lluís Nuell Creua, Joaep Albà
Mataaala, Josep Agustí Canals, Fèlix Pallarola Negre,
Josep Ayach Costa,
Joaquim Masferrer Serra,
Josep
Galobardes Alaina, Antoni Font Parés, Francesc Cabarrocas
Torrent i Paula Gómez Leyva. Excusa la seva assitència el
Sr. Josep Fernandez Miguélez. Actua com a Secretària la
de la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.
La Presidència declara oberta la sessió i manifesta el
condol de la Corporació per la mort de la Sra. Mercè
Pallí Gotarra, mare política del membre de l'Ajuntament,
Sr. Fern&ndez.
lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR,a] S'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 29 de
seteabre de 1992.»
la.- APROVACIO MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS
L'EXERCICI DE 1993.-

PER

A

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el
Sr. Casas, el qual exposa que pel que fa a l'augment de
l'Impost sobre Béns de Naturalesa Urbana que passa del
0'60 al 0'63 és per compensar el fet que no es cobra taxa
pel manteniment del clavegueram i que representa una
despesa considerable per l'Ajuntament.
El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que és un mal
aoment per augmentar massa els impostos i que hagués
estat
aés aconsellable augmentar-los més els
anys
anteriors i que ara la puja fos més moderada, no obstant
això votaran a favor.
Ningú
més no demana la paraula i s'aprova per
unaniaitat:
«1.- Aprovar provisionalment les modificacions de les
ordenances fiscals i reguladora dels preus públics que
••luidaaent es relacionen i que entraran en vigor 1'1 de
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'"'

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

1.540
3.825

Col.locació de làpida

800

ORDENANÇA NQ 9
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 6è.- Base imposable i quota tributària.3.- A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Tarifa anual
Quota recollida
Quota
i transport
tract.
PTA
PTA
Per faailia o vivenda
4.950
1.320
Supermercats
67.100
17.845
Elaboració industrial menjars prep. 67.100
17.845
Comerços de comestibles diversos
22.385
5.940
Idea anterior, amb vivenda
27.280
7.260
Altres comerços, magatzems i locals
de negoci
7.425
1.980
Idea anterior, amb vivenda
18.406
3.300
Bancs i Caixes
22.360
5.940
Tallers i fàbriques d'1 a 5 empleats16.750
4.455
Idem anterior, amb vivenda
21.670
5.776
Tallers i fàbriques de 6 a 25 emple.33.550
8.910
Idea anterior, amb vivenda
38.500
10.230
Tallers, fàbriques de més de 25 emp.65,910
14.850
Idea anterior, amb vivenda
60.800
16.170
Bars, Pubs i similars
22.360
5.940
Idea anterior, amb vivenda
27.280
7.260
Cinemes, balls i semblants
20.240
5.390
Restaurants i fondes
39.160
10.450

ORDENANÇA N2 10
.
TAXA PER RETIRADA DE VBHICLBS ABANDONATS O ESTACIONATS
DKriC!UOBAMBNT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA
Article 6è.- Tarifes.Per retirada i
transport de
cada vehicle

Per dipòsit
i custòdia
del vehicle
Tarifa diària

-Motocicletes, ciclomotors,
tricicles i altres vehicles
de característiques anàlogues

3.000

575

-Turismes, camionetes, furgonetes i altres vehicles similars fins a 1.000 Kg. P.M.A.

6.000

635
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!f
In caa de no •2·••••m~~•~r
aprovat definitivaaent aque
Butlleti Oficial de la Prov

I no havent-hi aéa asauapte
sessi6 a un quart d'onze del

- Parcel•la nQ 166
Extensió superficial: 445

••

Parcel•la n2 167
Extensió superficial: 434

...

*

*

- Parcel•la n2 168
Extensió superficial: 423 m•

*

Inscrites en el Tom 2612,
5682, Inscripció la.

Llibre 120,

- Parcel•la n2 108
Extensió superficial: 193

*

- Parcel•la nQ 109
Bxt.ensió superficial: 193

*

- Parcel•la n2 110
Bxtenei6 superficial: 195

*

Foli 144,

•••

..

'

...

5'055 paas•
5'0&1

Llibre 120,

Foli

~·

5'114 'P. . . .

- Parcel•la nQ 111
Extensi6 superficial: 316'20 m•. 8'2+1
Inscrites en el Toa 2612,
5661, Inscripció la.

Finca

141,

.,......
Flaca

Segon.- Aprovar
el plec de clàusules
econ6aicoadainistrstives que han de regir la subhaata i dispoa&rne la publicació pel termini de quinze dies en el Tauló
d'Anuncis, en el B.O.P. i en el D.o.a.c.
Tercer.- Donar-ne coapte al Departament de Governaci6
de la Generalitat de Catalunya abans de la resoluoi~
definit i va.»
3r.-«APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CRBDITS DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL.-»
Es llegeix la proposta d'acord i sense que niatd
deaani la paraula s'acorda per unaniaitat:

no

«lr.- Aprovar inicialment l'expedient de aodificaeió
de cr~dit 1/92, que inclou les següents variacions de
suplement de crèdits:
Partida

Augment

111.100
511.210
422.411
511.60117
611.227
Crèdit extraordinari
222.60118
TOTAL

1.700.000 PTA
2.450.000
2.717.519
2.000.000
5.000.000
2.382.481
16.250.000 PTA

Procedència dels fons:
Majors ingressos
Partida
92.10.11201
92.10.11300
92.10.39903
TOTAL

13.000.000 PTA
1.000.000
2.250.000

2n.- Exposar aquest acord a inforll. .l '
termini de 15 dies mitjançant
tauler d'anuncis de la Corporació,
reclamacions.
3r.- En cas que no es produeixin
acord s'elevarà a definitiu sense
acord.»
4t.-PROPOSANT DISOLDRE EL
GUARDERIA
"EL
NIU" I QUE
DIRECTAMENT LA GESTIO D'AQUEST
DE GENER DE 1993.Es llegeix la proposta d'acord i
demani la paraula s'acorda
«Primer.- Disoldre
d'Infants "El Niu".

el

patronat

Segon.- Assumir directament l'Ajun
Patronat a partir de 1'1 de gener de
allò que preveu l'article 26 dels
Tercer.- Exposar al públic aquest
30 dies mitjançant anunci en el B.O.
d'Edictes.»
6•.- PRECS I PREGUNTES.«El Sr. Galobardes pren la paraula
possible no se'ls faci arribar lea ac
la Comissió de Govern amb tant de re
rebut les de setembre.
El Sr. Alcalde respon que
resoldrà.
El Sr. Galobardes pren de nou la
si hi ha alguna novetat pel que fa
El Sr. Casas respon que el
depuradora es farà conjuntament amb
ha de ser adoptat per la Generalitat.
ha divulgat diverses informacions,
Comarcal, que és el que gestiona
res, no es pot dir res segur.»
I per no haver-hi més assumptes
quarts menys cinc minuts del vespre
la qual s'estén la present acta, que

535540

I~

Alcalde amb mi, la Secretària, que ho certifico.
L'ALCALDE

LA SECRETARIA

~~
ACTA N2 13/92
NOVEMBRE DE 1992.-

24

DB

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia
vint-i-quatre de novembre de mil nou-cents noranta-dos ea
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per
celebrar
sessió ordinària,
sota la preaidència de
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'aasist~ia
dels Regidors, Sra. Robert Portas Gruart, Lluís Nuell
Creus, Josep Albà Mataaala, Fèlix Pallarols Ne1re. Joaap
Ayach Costa, Joaquim Nasferrer Serra, Josep Galobarà. .
Alsina, Antoni Font Parés, Francesc Cabarrocas T~rrent i
Josep Fernandes Niguéles. Excusa la seva aaaiatència la
Sra. Paula Gómez Leyva. Actua com a SecretAria la de la
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.
La Presidència declara oberta la sessió i s'entra
l'estudi dels temes inclosos en l'ordre del dia.

en

1r.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.a} S'aproven les actes de les sessions dela dies &O i
27 d'octubre, introduint una esmena en aqueata última a
l'apartat 1r. del punt 5è.Precs i Preguntes, que quedarA
redactat de la següent forma:
"El Sr. Galobardes pren la paraula i demana que si és
possible no se'ls faci arribar les actes dels acords de
la Comissió de Govern amb tant de retard,
ja que el dia
24 d'aquest mes han rebut la núm. 36, 37 i 38 dels die8
22 i 29 de setembre i 6 d'octubre.»
ln.-«APROVAR
EL
COMPTE GENERAL
DEL
PRESSUPOST
MUNICIPAL I DELS SEUS O.A. corresponents a l'exercici de
1991.»
Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú
demani la paraula s'aprova per unanimitat:

no

«Primer.- Aprovar el Compte General del Presaupot
Municipal i dels seus Organismes Autònoms, corresponents
a l'exercici de 1991.
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.»
3r.-«CREAR EL CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR I DESIGNAR ELS
MEMBRES DE L'AJUNTAMENT EN L'ESMENTAT CONSELL.»
Es llegeix la proposta d'acord i en aquest moment cada

parcel·les grafiades i definides en el propi expectieat.
propietat de l'Ajuntament de Llagostera i de la 4tra.
Montserrat Casellas Casellas.
Segon.- Notificar als propietaris i titulars de dre~
reals
de les finques confrontades la pràctica
de
l'atermenament les dades indentificadores de cada finca.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butelletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncia de la
Corporació, amb 60 dies d'antelació a la dat. fixada per
iniciar les operacions.»
5è.-«REPARCEL•LACIO
INDUSTRIAL.»

DEL

POLIGON

11

DE

LA

ZONA

Es llegeix la proposta d'acord i sense que nintd no
demani la
paraula s'aprova la següent proposta aab el aetüent
resultat:
A favor: 8.
Abstencions: 4.
«Primer.- Aprovar
definitivament el
Projecte
Reparcel•lació del Polígon l i de la Zona Industrial
Llagostera.

de
de

Segon.- Acceptar les al•legacions foraulades d'acord
amb els compromisos acceptats per la totalitat de la
propietat.
Tercer.- Protocolitzar
notarialment el project• de
reparcel·lació i
facultar a aquests efectes el Sr.
Alcalde per signar la documentació pertinent.»
6è.-«PRECS I PREGUNTES.El Sr. Galobardes pren la praula i pregunta sobre el
Mapa
Escolar tramès per Ensenyament que preveu la
instal·lació d'un institut l'any 2001 i si hi ha terrenys
per cedir.
El Sr. Nuell respon que sí que hi ha una previsió de
terrenys, no obstant això és insuficient, ja que seria bo
que hi haguessin 16.000 m2 . , per la qual cosa s'estan
fent gestions per obtenir-los,
concretament amb el Sr.
Gotarra i
que esperen que l'institut es faci abans de
l'any 2000. Afegeix que actualment estan treballant per
tal d'habilitar algun local provisionalment i així poder
impartir aquests estudis a Llagostera con més aviat
millor.
El Sr. Alcalde pren la paraula i
diu que Llagostera
inicialment
no
estava inclosa dins
del
programa
d'Ensenyament de la Generalitat per a l'any 2000 i
que
després de diversos tràmits i gestions s'hi ha inclòs.
Afegeix
que l'Associació d'Escoles Públiques
tenia
notícies que Llagostera no hi era inclosa, però que

11.

:lr.-«RATIPICAR L'AcoaD Dl LA COHISSIO Dli aon-. . .
DATA 15 DB DISINBR&, PIL QUAL IB SOL•LICITAVA ALS 1...
JURIDICS DE LA DIPUTACIO LA DIFINIA DE L'AJUWTAN-.r lk IV
RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PBR TBLIJONICA
DE ISPAIA, S.A ••
la ~~ifioa . .r uaaniaitat el aecaant aco~d adaptat
per la Coaiaai6 de Gova~n en data 11 de deaea~e ._ t'itt

•1• ....

«Sol•licitar a la Diputació de Girona que
serveia
juridics
a'encarre1uin de la
defeDaa
de
l'AJuntaaent en el recura contenci6a-adainiatrattu ....
00777/92, interpoaat per Telef6nica de Bapa&a, -~.
(R.B.2034, 10-12-1911, Bxpt.207/91) »
·~·-«PROPOSANT

PRNICU

PROJBCTB,

DB

APROVAR

8AN:UAU117

BBDACTAT

PILS

LA

RBVISIO

D81. DC IUDML

SBRVEIS

DB

t

TICNICS

PBBV~

t' AJftiU
DIL

li

OONARCAL.•

. . Ue. . b
la proposta d 1 aoord i ..... qW rai1fld
d-...1 la ~ara.la a'apró•a per ~l•ita•t

Selaa•~ ......... inicialaent el
Saaa.._a. del .Rec Madral, el preaaupeft
5.184.611.,- P'IA.

Tercer.- Sotaetre
aqueat
annex del
projecta
a
inf11&"1laei6 pd.bl ica per un per1ode de tt'MK'ia
'4i41W1
ai tjançant la publicació del oorreaponen't &n'IBiCt tlll •!'
B.O.P. i al tauler d'anuncia de la Corporaci6, tal COJI
eatableix l'ar&. 118.1 de
Llei 8/198?, de 1~ ~~.
Municipal i de Ritia Local de Catalun7a, ala efecte& de
fol'IIUlar reolaaaciotlWI i al•l81aciona. Si ~riUHM:Iol'l"eJidt.
aquest teraini no ae n'ha¡uessin foraulat, a'eut~
aprovat definitivaaent.»

1•

···-«PROPOSANT
APROVAR DBPINITIVANBNT BL
D'URBANITZACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO NG 4.•

~

En aqueat punt, el Sr. Galobardes abandona la aeaste
per ser part interesaada a l'expedient.
Es llegeix la propoata d'acord i aenae que
deaani la paraula s'acorda:

nineó

no

«Priaer.- Aprovar
definitivament
el
Projecte
d'Urbanització de la Unitat d'Actuació nQ 4 redactat per
l'arquitecte Sr.
Robert Soler Aluart, estiaant lea
al•legacions formulades per Merjo-Mont S.A.
quedant
supriait el parà1raf que fi1urava en l'apartat 1.Anteeedents: "HERJO-MONT a més abonarà ela coatos de la
meitat del e/ Rafael Has que està en el projecte perb no
està inel~s dins els límits d'aquesta Unitat d'Actuació."

Segon.- Comunicar
trametre un exemplar del p
l'expedient administratiu,
d'Urbanisme, als efectes d'al
64.1.e) del Decret Legislatiu 1
Tercer.- Suspendre
la
d'aprovació
definitiva,
l'executorietat de l'acord,
garantia xifrada en el 12 X
d'urbanització que determina
Legislatiu 1/1990, de 12 de
El Sr. Galobardes es re
&,.-«PROPOSANT APROVAR
COMPENSACIO DEL POLIGON "A"
Es llegeix la proposta d'
demani la paraula s'acorda per
«Primer.- Aprovar
Compensació Econòmica
Gotarra.
Segon.- Notificar el
Compensació Mas Gotarra i pub!
diari de difusió provincial, d
l'article 111.1 del Reglament
previstos en l'art. 112 del ma
Tercer.- Donar compte
Provincial d'Urbanisme.»
7•.-«PROPOSANT
APROVAR
D'URBANITZACIO DEL POLIGON II
Es llegeix la proposta d'
demani la paraula s'acorda per
«Primer.- Aprovar
d'Urbanització del Polígon II
redactat pels Srs. Antoni Puig
Segon.- Sotmetre'! a info
de quinze dies en el Butlletí
tauler d'anuncis municipal i
l'expedient
a
disposició
examinar-lo per deduir-ne al•le
&•.-«PROPOSANT APROVAR
D'ORDENACIO
DE VOLUMS D'
CATALUNYA, PRESENTAT PEL SR.
Ea llegeix la proposta d'
demani la paraula s'acorda per
«Primer.- Aprovar
inicial
redactat
per Ragolta&Oriol
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promogut pel Sr. Joaquim Arbusé Turon, referit
situada a la Plaça Catalunya nQ 9.

a~- ~

Segon.- Obrir

Tercer.- L'àmbit
efectes
comprès
fins al

afectat

9è.-«PROPOSANT APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI ~·~·~,
D'ALINEACIONS I RASANTS DE LA èRUILLA DELS CAR..,.
BRAVA I LLEO I, D'INICIATIVA MUNICIPAL.•
Es llegeix la proposta d'acord i aense que
demani la paraula s'acorda per unanimitat:
«Priaer.- Aprovar
inicial . . nt l'Eatudi de ~t
d'iniciativa
municipal regulador de les ra•.allfl~._o,
alineacions de la cruïlla dels carrers Costa Brava t I
I, redactat per l'arquitecte Sr. Joan Riera i Vidal.

Tercer.- L'àmbit afectat per l'Estudi de ~felf a
efectes de suspensió de l'atorgament de llfcènc!ee ' 4• ~
comprès en la cruïlla dels carrers Costa Brava l ~~
106.-«PROPOSANT APROVAR LA RELAOro DE BENS !' ~
AFECTATS PER EXPROPIACIO PER A L'EXECUCIO DE LEI ~
DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA TRAV. BA~ ,JII
CALDES.»
Es llegeix la proposta d'acord i sense que
demani la paraula s'acorda per unanimitat:
«Primer.- Declarar necessària la realització de l'ob~
"Urbanització de la Travessera de la Baixada de CaldtS 1
d'acord amb el projecte tècnic aprovat.
Segon.- Aprovar la relació concreta, individualltsad*
i valorada que s'adjunta com a annex a la proposta.
Tercer.- Seguir
l'expropiació
individualitsada
valorada que s'adjunta com annex a la proposta.

\

Tercer.- Seguir l'expropiació individualment per a
cada finca i obrir un període d'informació pública de lS
dies, mitjançant anunci al B.O.P.
i al tauler d'anunci•
de la Corporació.
Quart.- Notificar

aquest acord de manera individual a

«Priaer.- Contractar
aitjançant
aubbaata
~bliaa
l'obra núaero 92/141-PG, titulada SANEJAMENT A LLAGOSTERA
inclosa
en el Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunra.
any 1992, prograaa ¡eneral.
Segon.- Aprovar el plec de condiciona adainiatrati~a
particulars que haurà de regir la contractació de lea
obres pel procediaent esaentat.
Tercer.- Sotaetre a inforaaci6 p4blica, Jel te.asat a.
quinze dies, aitjançant anunci publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, el plec de coadiciena a
l'efecte de possibles reclaaacions. A'è• el •ue disposa
l'article
274 de la Llei 8/1987,
de 15 d'a~l
•"anunciarà siaultàniament la subhasta pública a què fa
referència.
Quart.- Trametre l'anunci esmentat
Territorial del Govern de la Generalitat
la
Direcció General d'Adainistraci6
publicació en la foraa que con•ideri a6a

a la Dele1ac1•
perquè proposi a
Local la
seva
adi. .~.

Cinquè.- Facultar,
tan àmpliament o . . ea ~-~ ~
aenester, el Sr. Alcalde o membre de la Corporació en qui
del•cui per a la traaitaci6 i execució del pPeeeftt
acor4.»
13¡.-«PROPOSANT ADJUDICAR DEFINITIVAMENT Lli OBIBS
D'URBANITZACIO DE LA PLAÇA DE CATALUNYA A L'V.,~.
FORMADA PER LES EMPRESES PROJECTES I DISSENY I BUSQUETS
SITJA, S.A.»
Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Galobardea
pren la paraula per dir que votaran en contra de la
proposta, ja que tal coa ban manifestat en reite~a
ocasiona pensen que el sistema de contractac~6 .6& idDftà
6s la subhasta, que fa que hi hagi una autèDtic~
concurrència i les baixes que poden obtenir-se solen ae~
millora, tal com han demostrat les últimes que
fet
per les obres d'urbanització del Maa Sec i Raaet , ~ la
baixa fou d'un 15 o 20 per cent , mentre que en ••ues~a
contractació només hi ha una baixa del 5 o 6 per aent. B1
sistema de contractació directa també pot fer que ela
contractistes convidats es posin d'acord de manera . . .
fàcil. El Grup d'Independents pensa que la gestió ha de
ser el màxim de transparent i s'oposaran a tot allb en
què hi pugui haver una aombra de dubte, per la qual coaa
votaran en contra de la proposta.

•'han

El Sr. Casas pren la praula i diu que com ja saben ,
aquesta obra ja es va treure a subhasta i va ser
adjudicada a l'empresa Cabarrocas però que atès que no
reunia les condicions exigides no es va poder formalitzar
el contracte , i que com que va ser l'únic licitador es
va declarar deserta, i en aquest cas és peraès de
contractar directament,
mitjançant consulta a
tres
empreses i així s'ha fet,
i que per tant, el sistema
emprat és correcte.

Segon.- Fixar com a àmbit beneficiat el nucli urbà
Llagostera.
Tercer.- Ordenar
el
tribut
concret per
determinació dels elements necessaris en la
forma:

de

a
la
aetüent.

a) El coet previat per les obres es tixa en 31.821.131,PTA, i el coet suportat per l'Ajuntaaent ea ~ixa en
3.182.113,- PTA com a conseqüència de la
aubveaei6
prevista de 15.910.568,- PTA.
b) Fixar la quantitat a repartir entre ela beneficiaria
en 12.728.455,- PTA equivalent al 40 X del coet aupor~.
e)
Aplicar com a abdul de repartiment el valor cadaat~
del sbl de les finques.
d) Aprovar la relació de pròpietaria i lea. ~tea
individuals resultant&.
Quart.- Exposar l'expedient a inforaaci6 pdblica en el
tauler d'anuncia i al B.O.P. durant trenta dies a e~ecte.
d'exaaen i reclaaaciona. Durant aqueat periode, ela
propietaris afectats podran constituir-se en Aaaociaei6
Adainistrativa de Contribuents.
Cinquè.- Si no es produeixen reclaaaeions l'acord ea
considerarà
aprovat definitivaaent i es
comunicarà
individualaent
als
afectats lea
quotes
que
ela
correspoJlluin.»
llè.-«PROPOSANT APROVAR UN EXPEDIENT DE MODIFICACIO Dl
CREDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.»
Ea llegeix la proposta d'acord i aenae que ninad
demani la paraula s'acorda per unanimitat:

no

«Priaer.- Aprovar
inicialaent
l'expedient
de
modificació de crèdit nóm. 2/92, que inclou lea aecüenta
variacions de suplement de crèdits:
Partida

Augment

92.011.911
92.222.214
92.222.226
92.222.227
92.121.226
92.462.22601
92.462.22602
92.911.465
Crèdit extraordinari
92.121.626
TOTAL
Procedència dels fons:
Partida
92.222.120
92.222.121
92.310.16000
92.310.16001

3.000.000
300.000
200.000
200.000
2.135.760
3.500.000
4.500.000
450.000

PTA

664.240
14.950.000,-PTA.
Minorament
1.000.000 PTA
1.000.000
1.600.000
1.000.000

92.310.162
92.462.489
Major d'ingressos
92.10.42000
TOTAL

440.000
1.950.000
8.000.000
14.950.000,-PTA.

Segon.- Exposar aquest acord a informaci6 pública pel
termini de 15 dies mitjançant anunci en el B.O.P. i al
tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes d'examen i
reclamacions.
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions,
aquest acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de
nou acord.»
18~.-«PROPOSANT
AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT DE LA
SECRETARIA DE LA CORPORACIO PER TAL QUE PRESTI SERVEIS
D'ASSISTENCIA LEGAL A MUNICIPIS, MITJANÇANT ELS SERVEIS
D'ASSISTENCIA JURIDICA I ECONOMICA DEL CONSELL COMARCAL.»

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú
deaani la paraula s'acorda per unanimitat:

no

«Autoritzar la compatibilitat de la Secretària de la
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas, per tal que
presti
serveis
d'assistència
legal
a
municipis,
aitjançant els serveis d'assistència jurídica i econòmica
del Consell Comarcal del Gironès.»
l?t.-«PROPOSANT
CIRCULACIO.»

APROVAR

INICIALMENT

L'ORDENANÇA

DE

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Galobardes
prea la paraula per dir que pensen que seria convenient
dei•ar l'expedient sobre la taula per un millor estudi de
l'ordenança, Ja que de la manera que està redactada no la
veuen adquada per un municipi com Llagostera, perquè s'hi
conteaplen molt supòsits que és evident que no es donen i
difícilment es donaran a Llagostera i que per tant no és
adequada a les necessitats del municipi.
El Sr. Pallarols respon que una ordenança no es fa cada
dia i que aquesta que es sotmet a aprovació està feta amb
visió de futur,
tot i que en aquest moment pot semblar
que no és adequada.
El Sr. Casas diu que si s'està d'acord amb la necessitat
de tenir una ordenança es podria aprovar inicialment i
introduir-hi les modificacions que es creguin convenients
abans de l'aprovació definitiva.
Sense que es produeixin més intervencions, s'aprova per
unanimitat la següent proposta:
«Primer.- Aprovar
inicialment
l'ordenança
de
circulaci6.
ala

Segon.- Exposar-la a informació pública i audiència
iateresaata pel termini de trenta dies per tal que
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'"
puguin presentar-s'hi reclamacions i suggerències. Bn cas
que no es presentin reclamacions s'entendrà aprovada
definitivament.»
18•• -«SOL•LICITAR I CONTRACTAR UN PRESTEC PER TAL DB
FINANÇAR OBRES I EQUIPAMENTS DE L'HOSPITAL MUNICIPAL
"JOSEP BAULIDA".»
Ea llegeix la proposta d'acord i aenae que
demani la paraula s'acorda per unanimitat:

a~n1ú

uo

«Primer.- Sol•licitar i contractar
Girona un prêstec de 30.000.000t-PTA.
condicions:
tipus d•interès
14,75"
comissió d'obertura
0,50"
termini
10 anys
forma de pagament
trimeatral.ent
Segon.-Oferir com a garantia del pr6stec els ingressos
especifica de l'Impost sobre Bfna I . .oblea.
Tercer.- L'import del préstec ea destinarà a finançar
lea obres i els e4Uipaments de l•Rospital•Resi. .aela
Municipal Josep Baulida.
Quàrt.- Sotaetre l'expedient a informació pública ea
el BOP i en el tauler d'anuncia de la Corporació. pel
termini de 15 dies, a efectes d'examen i reclamacions.
Cinquè.- Sol•licitar
autorització
al
Departaaeat
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde-President. Narcis Casas
Masgrau, per a quantes actuacions siguin necessàries per
a l'execució d•aquest acord,
inclosa la signatu~a del
contracte.»
19è,-«PRECS I PREGUNTES.El Sr. Galobardes pren la paraula i diu que al
Romeu hi ha un senyal de STOP mal pintat que fa
hagi accidents i que caldria arranjar.

Passeig
que hi

El Sr. Pallarols diu que s'ha comunicat a l'empresa que
fa les obres per tal que el pinti.
El Sr. Galobardes pren de nou la paraula i diu que a
mateixa
zona hi ha una columna que dificulta
visibilitat,

la
la

El Sr. Casas respon que és en una propietat privada.
Tot seguit el Sr. Galobardes pregunta si quan es facin
les obres de la Plaça Catalunya s'exposaran el plànols al
Casino.
Respon el Sr. Casas que aquesta exposició ja es va fer en

el seu dia i no veu la necessitat de tornar-ho a fer,
obstant això encara n'han de parlar.

no

El Sr. Galobardes pren de nou la paraula per preguntar
quan s'aprovaran els pressupostos, a la qual cosa respon
el Sr. Casas que s'estan elaborant i que segurament
aquest gener.
I no havent-hi més temes a tractar s'aixeca la sessió a
dos quarts d'onze menys cinc del vespre, de tot el que
jo, la Secretària en dono fe.
L'ALCALDE

LA SECRETARIA

DILI~¿NCIA.- Per far constar ~ua en data d'avui es tanca
el Llibre d"Actas de les seasions dal Ple celebrades dutant !"any 1991 i 1992. El present Llibre d'Actes comença amb la sessió extraordinària de B de
gener de 1991
i acaba amb la se3si~ ordinària de 29 de desembre de 1992
i consta de 84 folis útils rubricats, segellats i numer3ts
correlativament. Ho certifico.

Llagostera, 28 da gener da 1993
LA S.:CRETARIA
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