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DILIGkNCIA.- Per fer constar que en data 

s'obre el Llibre d'Actes de les sessions que 

tin~i el Ple Municipal. La primera acta que 

hi figura és la de la sessid del dia 23 de fe

brer de 1993 i l'~tima acta que conté el lli

bre anterior a aquest és la de la sessid del 

dia 29 de desembre de 1992. Ho certifico. 

Llagostera, 2 de març de 1993 

LA SECRETARIA 



Aqu.ata Corporació Local es compromet. aixl 
solucionar. al seu càrrec exclusiu. qual$e~Ql 

que en aquest aspecte sobrevingui ab&n$ ._ 
les obres o durant la seva execució " 



Punt 18è.- On diu: "Oferir com a 1arant1• 4d P'M$t.:aèo 
els ingressos específics de l'Impost sobre ~ 
Immobles", ha de dir: 

"Oferir com a garantia del pr•at.ao •l• 
específics del Fons de Cooperació a.&ici~l·.~ 

2n.-«PROPOSANT RATIFICAR 
GOVERN RELATIU A LES OBRES 
CAVISA 1 2A FASE.» 







d'Actuació Raset ••••••..••..•••..• 825.496,- PTA 
-Compensació per raó d'adquisició de terreny., 
6,334.120,- PTA 

Del que resulta un saldo de 2.280.113,- PTA a favor de 
la Sra. MONTSERRAT CASELLAS CASELLAS. 

VIII.- L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA reconeix l'afectació 
d'un pou propietat de la Sra. MONTSERRAT CASELLA& 
CASELLAS i per aquest motiu s'obliga a: 

- La decantació de l'aigua de l'aforament actualment 
existent fins al límit del solar resultant de la 
urbanització, utilitzant els mitjans mecànics adients. 

IX.- La propietat renuncia expressament en aquest acte 
a qualsevol dret reparcel.latori o compensatori que 
l'activitat urbanística del sector pugui obliaaT. 

X.- Si en el moment de fer-se l'escriptura pública de 
cessió de terrenys, l'Ajuntament té inscrit al seu favpr 
o totalment acabat l'expedient administratiu 
d'atermenaaent de la parcel.la de 162 a•., co~oata en el 
plànol adjunt pels trossos grafiats aab la lletra e i 
núaero 1, es procedirà al canvi de terrenys de la següent 
foraa: 

a) La Sra, Montserrat Casellas Casellas, farà cessi6 
del terreny de 455 m• destinat a vial i l'Ajuntament farà 
cessió a la Sra. 

Montserrat Caaellas Casellas de la parcel.la de 162 a• 
ja descrita anteriorment. 

b) La Sra. Montserrat Casellas Casellas pagar. a 
l'Ajuntament les següents quantitats: 
- costoa d'urbanitzaci6 independents del propi 

àabit de la Unitat d'Actuaci6 ••• 2.228.511,- PTA 
- Quota d'urbanització corresponent a la Uni-
tat d'Actuació RASET ••••.•••..••••••.•.• 825.496,- PTA 

- Valor donat als 14 m• de la parcel.la de 
162 m• que pertanyen a l'Ajuntament..... 504.000,- PTA 

TOTAL iaport a pagar per la Sra. Casellas •• 3.558.007-PTA 

e) En aquest cas l'Ajuntament assumeix les següents 
obligacions: 

lA.- La decantació de l'aigua del pou actualment existent 
fins al límit del solar resultant de la 
urbanització, utilitzant els mitjans mecànics adients. 

2A.- La construcció d'una 
l'actual, amb sòcol de bloc de 
tancament metàl.lic galvanitzat 
d'alçada. 

tanca en substitució de 
formigó vist de 40 cm. i 
i plastificat de 140 cm. 

Si en aquest moment la tanca ja fos construïda 
per part de la Sra. Montserrat Casellas, l'Ajuntament li 



... 

abonarà el cost de l'esmentada tanca amb les condicions 
pactades en el primer paràgraf. 

El que se signa per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i data de l'encapçalament.» 

4t.-«PROPOSANT APROVAR LA RECTIFICACIO ANUAL DEL PADRO 
D'HABITANTS A 1-1-1993.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Aprovar la rectificació anual del 
Municipal d'Habitants a 1 de gener de 1993. 

Segon.- Trametre el següent resum numèric 
Delegació Provincial d'Estadística: 

Població de dret a 1-1-1992 .......... . 
Altes des de 1-1-1992 a 1-1-1993 ..... . 
Baixes des de 1-1-1992 a 1-1-1993 .... . 
Població de dret a 1-1-1993 .......... . 

5.363 
240 
185 

5.418» 

5è.-«PROPOSANT ACCEPTAR LA DONACIO EN 
METAL.LICS FETA PER L'ASSOCIACIO DE VEINS "23 DE 
AL PATRONAT DE L'HOSPITAL "JOSEP BAULIDA".» 

Padró 

a la 

DINERS 
FEBRER" 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Alcalde per explicar que aquesta donació es 
conseqüència de l'extinció d'aquesta entitat, la qual 
s'ha prodult no per problemes econòmics, sinó per manca 
de continuació de l'efectiu humà quan s'ha prodult la 
vacant del Sr. Joan Ventura. 

Ningú més no demana la paraula i s'aprova per 
unanimitat: 

«Primer.- Acceptar la donació d'1.875.382--PTA en 
metàl.lic feta per l'Associació de Velns "23 de Febrer de 
1240" al Patronat Municipal de l'Hospital-Residència 
"Josep Baulida", la qual ja ha estat acceptada per la 
Junta del Patronat. 

Segon.- Manifestar l'agralment de la Corporació per 
aquesta donació. 

Tercer.-Fer constar la recança municipal per la 
dissolució de l'entitat, atesa la pèrdua que representa 
per Llagostera la desaparició d'un nucli cultural tan 
important com ha estat aquesta Associació.» 

6è.-«PROPOSANT ACCEPTAR LA DONACIO DE FONS DOCUMENTAL, 
FETA PER L'ASSOCIACIO DE VEINS "23 DE FEBRER" A L'ARXIU 
MUNICIPAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Primer.- Acceptar la donació de la documentació 
generada per l'Associació de Velns 23 de Febrer entre els 
anys 1978-1992 que va estar en actiu i incorporar aquest 
fons a l'Arxiu Municipal . 

Segon. Aprovar l'inventari del fons presentat per 
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INGRESSOS 

Capítol 

" 

DESPESES 

Capítol 

" 

I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 

I 

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

TOTAL INGRESSOS ••••• 

Despeses de personal ••••••• 
Despeses de béns corr.i serv. 
Despeses financeres •••••.•••• 

" 
" 
" 

II 
III 
IV 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Transferències corrents •••••• :~~~~~~.a~~: 
Inversions reals •...•••• 
Transferències de capital. 
Actius financers ••.••.•.•• 
Passius financers ..••••••• 

PRESSUPQST CONSOLIDAT EXERÇICI 1993 

INGRESSOS 

Capítol 
" 
" 

I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 

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

TOTAL INGRESSOS ............ . 

-.. -
30.000.000 

738.381.985 





PLANTILLA 1993 

Denominació Nombre Vacants Extingir Grup Observacions 

A.- PERSONAL FUNCIONARI 

I -Amb habilitació de caràcter 
nacional. 

1 .1 Secretari..... 1 
1.3 Interventor ... 1 

1 
1 

II -Escala d'administració Ge
neral. 

2.1 Subescala Tècnica .... , . 
2.2 Subescala administra-

tiva .......... 2 
2.3 Subescala aux. 3 
2.4 Subescala subalterna .. 

III -Escala Administració Es pe-
cial. 

3. 1 Subescala tècnica .... ,. 
3.2 Subescala de Serveis 

especials 
3.2.1. Classe : Policia Local 

Caporal .. ,,,...... 1 
Agent............. 8 4 
Agent ............. 1 1 

3.2.2. Classe : Places de 
Comeses Especials. 

3.2.3. Classe : Personal 
d'oficis ........ , 

B.- PERSONAL LABORAL. 

2 

Denominació Dedicació 
Total I Parcial 

J.- D'activitat Continuada. 

Agutzil.,., .. ,,. 1 
Cap de Secció, . , 1 
Auxiliar admtva. 1 
Arxivera........ 1 
Conserge Escoles 1 
Arquitecte Tècnic 
Secretària Dispen-

sari.......... 1 
Monitor......... 1 
Professor dibuix 
Oficial 2~ obres 2 
Peó brigada.,,,. 1 
Netejadores .... , 
Auxiliar biblioteca 
Professora Artesania 

1 

4 

A 
A 

e 
D 

D 

Vacant 
Vacant 

D (Oferta 92) 
D (6 mesos) 

E 

Règim vinculació laboral 
Indefinit I Temporal 

I. 
I. 
I. (vacant) 
I, 
I. 
I. 

I, 
r. 
I, 
I. 
I. 
I, 
T, 
I. 





........... , JP«"en ~. p~ula a.l h. ftlilt INJiw.H• 
•XIID-~ 
~ • Ratiida.--.De-J.e¡fltt. de J:e Bul<icia Lot:a;l ...., nl'.t hr 

&atreta a cada un dels grups que foraen aque•t Cbb•t.~ 
de i& tlllllbria de l'an7 ltH que ha alaarat acpae.ata ,...._ 
local. 

Voldria fer eaaent i posar-vos en 
ant..icipada.errt: del -11f1ent: 

• l•exercici passat el Cos de Policia Local ••~ 
fol'IU.t per 7 -•brea, que efectuaren coa tots saheu, tUli 
servei de 24 hores diàries i que entre altres coses s'~ 



arribat a aconseguir el següent: 
-Una baixada considerable de robatoris a xalets, 

cases, pisos i masies: 
46 l'any 1991 per 41 a l'any 1992. 
-El mateix en robatoris a cotxes: 
19 a l'any 1991 per 11 a l'any 1992. 
-Un augment important de denúncies i altres 

infraccions al codi de circulació: 
331 a l'any 1991 per 998 a l'any 1992. 
I una participació molt important de la societat local 

amb aquesta Policia. 
Vull posar-vos en coneixment que l'any 1987 es rebien 

2.283 trucades telefòniques, a l'any 1989 5.237 i 
actualment el passat exercici es varen rebre un total de 
7.589 trucades. 

Això significa 20 trucades per dia o el que seria el 
mateix, fent el servei que s'efectua actualment de 24 
hores, seria quasi una trucada per hora. 

El mateix dic pel que fa a serveis d' interfòn, a 
l'any 1989 s'efectuaren 365 avisos i actualment es reben 
quasi 600 avisos a l'any. 

Permeteu-me doncs ( i així mateix espero que una 
vegada hagin pogut repassar aquesta memòria que us 
entrega tot seguit) instar a la Policia Local perquè el 
proper exercici ens presentin una memòria amb la línia 
ascendent que estan seguint aquests últims anys. I 
aprofito aquesta ocas~o per animar tota la població a 
participar amb aquest Cos per tal de poder obtenir entre 
tots la Llagostera que tots voldríem". 

Torna a prendre la paraula el Sr. Masferrer per 
convidar a tots els membres del Consistori al festival de 
patinantge que tindrà lloc el dia 28 d'aquest mes de 
febrer. 

El Sr. Nuell comunica que dos alumnes de l'Escola de 
Dibuix, l'Elia Masferrer Casanovas i en Vicenç Mateu 
Konrad, alumnes de l'Escola de Belles Arts, han estat 
seleccionats per passar a la Fase Catalunya de la 12a. 
Mostra Infantil i Juvenil d'Arts Plàstiques en homenatge 
a Josep Guinovart. 

El Sr. Alcalde pren la paraula i informa als Srs. 
Regidors que ja estan llestos els projectes de la 
depuradora i el sanejament de Llagostera. 

La depuradora és previst que es faci l'últim trimestre 
del 93 o el primer del 94 i el sanejament s'executarà tot 
seguit.» 

I no havent-hi més temes a tractar s'aixeca la 
a dos quarts de dotze de la nit, de tot el que 
Secretària en dono fe. 

LA SECRETARIA 
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ACTA NQ 2/93 DE LA SESSIO CELEBRADA 
DE 1993.-

A la vila de Llagostera a les deu del 
trenta de març de mil nou-cents noranta
la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
ordinària, sota la Presidència de l'Al 
Casas Masgrau i amb l'assistència de 
Robert Portas Gruart, Lluís Nuell 
Matamala, Josep Agustí Canals, Fèlix 
Josep Ayach Costa, Joaquim Masferre 
Galobardes Alsina, Josep Fernandez Mi 
Parés, Francesc Cabarrocas Torrent i 
Actua com a Secretaria la de la Corporaci 
Torrents Barnadas. 

La Presidència declara oberta la sess 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre de 

lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE 

a] El Sr. President pregunta si s'ap 
sessió anterior. 

El Sr. Galobardes pren la paraula i 
estan d'acord amb l'acta en el punt on es 
intervenció en l'aprovació dels pressupos 
expressa que ell va manifestar que la Ju 
merexia la seva confiança. Prossegueix 
números que reflecteix el pressupost del 
diu que no s'ajusten als que realment 
Patronat. 

El Sr. President li demana que la 
limiti a manifestar la seva conformitat o 
de l'acta que se sotmet a aprovació. 

El Sr. Galobardes diu que l'acta no re 
paraules ni la filosofia del que es va dir 
l'equip de govern no vol que es gravin els 
poder manipular les actes, ja que és e 
secretària no pot transcriure fidelment el 
tenir-ho gravat. Segueix dient que el Sr. 
desmesurar les seves paraules i li va vole 
que no va dir i l'endemà del Ple al matí 
telefonades en aquest sentit. 

El Sr. Casas respon que el Sr. 
que ell fa i que sempre diu coses 
després se n'ha de penedir, com ara 
les actes. 

La Secretària manifesta que 
síntesi del debat segons criteri 
redacta l'acta, i que si es té interès 
expressament alguna cosa, cal demanar-ho. 

Sotmesa a votació l'aprovació de l'act 
amb el següent resultat: 

7 vots a favor ( Srs.Casas, Portas, 
Agustí, Pallarols, Masferrer}. 

3 vots en contra (Galobardes, 
Fernandez}.» 



TRIBUNAL 
RECURS 

COMA S 
DE LA 

2n.-«DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DEL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA EN EL 
CONTENCIOS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JOAQUIM 
CORRIUS, S.A. CONTRA EL PATRONAT MUNICIPAL 
RESIDENCIA-HOSPITAL "JOSEP BAULIDA".» 

« Es dóna compte de la Sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, (R.E.521, 25-3-1993) resolent 
el litigi entre el Patronat Municipal "Josep Baulida" i 
el Sr. Joaquim Comas Corrius i obliga a l'Hospital a 
pagar la quantitat de 429.885--PTA. 

El Sr . Albà pren la paraula i explica que la sentència 
es fonamenta en un defecte de forma sense entrar en el 
fons. 

El Sr. Alcalde diu que de tota manera l'Ajuntament ha 
de reprovar l'actitud del Sr. Corrius en aquest tema 
envers el Patronat, els veïns afectats i l'Ajuntament.» 

3r.-«PROPOSANT L'APROVACIO DE L'ESCRIPTURA DE DECLARACIO 
D'OBRA NOVA I CONSTITUCIO DE LA COMUNITAT DE L'APARCAMENT 
SUBTERRANI COMUNITARI DE LA PLAÇA DE CATALUNYA.» 

El Sr. Galobardes pren la paraula i pregunta per la 
impermeablitzaci6 de la Plaça i a qui correspon pagar-la, 
si al concessionari del pàrking o bé va a compte de les 
obres de la Plaça. 

El Sr. Portas respon que el concessionari. 
El Sr. Galobardes diu que seria convenient que a 

l'escriptura d'obra nova hi constés expressament que el 
manteniment de la coberta serà a càrrec dels 
concessionaris del pàrking. 

Pregunta per què els tècnics municipals no han fet un 
seguiment de les obres del pàrking i també que a 
l'escriptura que ara s'aprova hi consta que segons 
certificat del tècnic director de l'obra del pàrking les 
obres eren acabades el 3 de febrer, quan això no és cert 
perquè encarA no estan acabades. 

El Sr. Portas manifesta que no és cert que els tècnics 
no hagin fet cap seguiment . 

El Sr. Galobardes respon que ell els ho ha preguntat i 
li han dit que no, concretament a l'Aparellador 
Municipal. 

Sense que ningú més no demani la paraula s'aprova per 
unanimitat la següent proposta: 

«Primer.- Aprovar l'escriptura de declaració d'obra 
nova finalitzada i la constitució de comunitat de 
l'aparcament subterrani de la plaça Catalunya feta davant 
del Notari de Cassà de la Selva, Sr. Raimundo Fortuñy 
Marquès.» 

4t.-«PROPOSANT RESOLDRE L'AL.LEGACIO PRESENTADA PEL 
SR. XAVIER HORS I PRESAS, EN REPRESENTACIO DEL SR. ALBERT 
PUIG I DARDER, EN EL PERIODE D'INFORMACIO PUBLICA DE 
L'ESTUDI DE DETALL REGULADOR DE LES ALINEACIONS I RASANTS 
DEL CARRER LLEO I I APROVAR-LO DEFINITIVAMENT.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
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~) L' •l..lqallt en el ~ 
COAei~eri coa • bé afec;t.&t eJ. tat 
'00__.~4:. ,eh l' obvtu~;a.. l)ltl. 
~ot••l•• •~la •u• aotu•l .. ot 
a .. _.." al.l•aaci6« a\ha elf cU.r t~ 
ae~ubeftt la; Uoca eaii tanc9cltb 
cooaeqUèacia no cle l'activitat de la Sra. 
sinó que ho éa per la tanca divisòria cle la 
co~ruXcla pel• propietari• veïna en ~•~re.ya de 
pre.pte~t i ~~ aenae aquest fet la PrOpietat 4e 
Roa no estaria tancada, no easeat t•r tan\ pro~p~~l~ ~ 
incl.ure a~eat bé coa a obJecte d'expropíaoi6 
incleanització tal com pretén l'al.lelant, ja que 4t ~ 
inexistent i per tant no indemnitzable. 



Tercer.- Aprovar la relació 
afectats i notificar-los als 

8è,-«PROPOSANT APROVAR L'ES 
LA JUNTA DE COMPENSACIO "MAS 

Es llegeix la proposta 
demani la paraula s'acorda 

«Primer.- Aprovar l'escri 
Junta de Compensació del Pol 
GOTARRA, formalitzada davant 

Segon.- Trametre certifi 
Comissió Provincial d'Urbani 
al registre d'Entitats Urbaníst 

'1ê.-«PROPOSANT 
DE R¡PARCEL.LACIO 

En aquest punt, el 
ser part interessada a 

Es llegeix la proposta d'aco 
demani la paraula s'acorda per 

«Priper.- Introduir a l'escr 
voluntària del Polígon I 
autoritzada pel Notari de Cas 
Ignasi Sorigué Abel en data 1 
aprovada pel Ple de l'Ajunt 
dia 13/4/1989 1 la següent modi 
definitiva de les finques 
reparcel.lació: 

a) Porció de terreny 
Cantallops del terme de 
superficial deu mil vuit-cents 
dins la qual hi ha construïda 
planta baixa amb una superfície 
cents trenta-sis metres, de 1 
edificada uns cent seixan 
corresponen a exposició i ofic 
pròpiament dit. LIMITA: al No 
aquest, amb finca de s'adj 
amb la carretera de Girona a S 
l'Est, en part amb finca que 
Anglada, en part amb f 
l'AJuntament de Llagostera 
aquesta última mitjançant 
resta de finca de la qual se 
REGISTRE: Inscrita al Tom 2.576 
finca 5.536, inscripció primera. 

b) Porció de terreny situada 
del terae de Llagostera d' 
doa~enta vint-i-dos met 
existeix una edificació desti 
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planta baixa amb una superficie construïda de dos mil 
metres quadrats. LIMITA: al Nord, amb vial de la 
urbanització; al Sud, amb Maria Roget Raurich mitjançant 
vial; a l'Est, amb resta de finca dels Srs. Casas Mas
grau; i a l'Oest, en part amb finca que es descriu a 
continuació i en part amb l'Ajuntament de Llagostera mit
jançant vial. 
REGISTRE: inscrita al Tom 2.576, llibre 118 de 
Llagostera, foli 80, finca 5.537, inscripció primera.» 

El Sr. Casas es reincopora a la sessió. 

8è.-«PROPOSANT RENUNCIAR ALS DRETS QUE CORRESPONEN A 
L'AJUNTAMENT EN RELACIO A LA SERVITUD D'UNS TERRENYS 
INCLOSOS EN LA UNITAT D'ACTUACIO NQ 4.» 

En aquest punt i 
abandona la sessió 
l'expedient. 

el proper, el 
per ser part 

Sr. Galobardes 
interessada a 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Primer.- Declarar incompatible amb el planejament la 
servitud de desguàs que grava la finca del Sr. JOSEP 
MALLORQUI AUBó, descrita en els antecedents, en la part 
incorporada a la Unitat d'Actuació núm. 4 de Llagostera, 
renunciant als drets que corresponen a l'Ajuntament com 
a titular de la servitud. 

Segon.- Notificar el present acord al Registre de la 
Propietat de Girona als efectes d'incorporació a 
l'escriptura de reparcel.lació voluntària de la Unitat 
d'Actuació núm. 4.» 

9è.-«PROPOSANT ACCEPTAR LA CESSIO EFECTUADA PER MERJO
MONT, S.A. D'UNA PORCIO DE TERRENYS CONFRONTANTS AMB LA 
ZONA ESPORTIVA.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Primer.- Acceptar la cessió efectuada per MERJO-MONT 
S.A. de la porció de terreny de 104 m2 confrontant amb la 
zona esportiva municipal, que forma part de la finca 
inscrita al Tom 692, Llibre 46, Foli 118, Finca 1.979 de 
Llagostera. 

Segon.- Facultar el Sr·. Alcalde per quantes actuacions 
siguin necessàries per a l'execució d'aquest acord i la 
seva inscripció al Registre de la Propietat.» 

El Sr. Galobardes es reincorpora a la sessió. 

lOè.-«PROPOSANT APROVAR L'ESTUDI REDACTAT PER GESESA 
PER L'ACTUALITZACIO DE LES TARIFES DE VENDA D'AIGUA 
POTABLE I SOL.LICITAR DE LA COMISSIO DE PREUS DE 
CATALUNYA AUTORITZACIO PER A LA SEVA APLICACIO.-» 



r 
Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 

Sr. Albà per exposar que corn cada any s'ha de procedir a 
la revisió de les tarifes per mantenir l'equilibri entre 
despeses i ingressos. 

Ningú més no demana la paraula i s'acorda per 
unanimitat: 

«Prirner.-Aprovar l'estudi justificatiu de 
tarifes de venda d'aigua potable elaborat per 
GESESA. 

les noves 
l'empresa 

Segon.-Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus 
de Catalunya per tal que hi doni l' autorització.» 

llè.-«PROPOSANT 
TREBALL.» 

MODIFICAR EL QUADRE DE LLOCS DE 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Modificar, amb efectes de 1'1 de març de 1993, el 
quadre de llocs de treball del personal funcionari, 
aprovat pel Ple Municipal juntament amb el pressupost, en 
els següents termes: 

Cap de Negociat d'Obres 
i Urbanisme 

Administratiu 

Complement 
de destí. 

16 

13 

Complement 
específic. 

40.290--

11.923.» 

12è.-«PROPOSANT SOL.LICITAR A L'ICASS UNA SUBVENCIO 
PER AL MANTENIMENT DE L'HOSPITAL-RESIDENCIA "JOSEP 
BAULIDA".» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Alba per exposar que és una petició que es fa cada 
any. Que la subvenció de l'any passat foren uns 5 milions 

no bstant això, es demana el màxim que es pot obtenir. 
Ningú més no demana la paraula i s'acorda per 

unanimitat: 

«Primer.- Sol•licitar a l'Institut Català 
d'Assistència i Serveis Socials una subvenció de 
12.933.856.- PTA per al manteniment dels serveis de 
l'Hospital-Residència Josep Baulida de Llagostera.» 

13è.-«PROPOSANT SOL.LICITAR A L'ICASS UNA SUBVENCIO 
PER A LES ACTIVITATS DE LA LLAR D'AVIS.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 
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«Primer.
d'Assistència i 
Serveis Socials 
desenvolupament 
Llagostera.» 

Sol• licitar a l'Institut Català 

una subvenció d'l.030.000.-PTA per al 
de les activitats de la Llar d'Avis de 

14è.-«PROPOSANT SOL.LICITAR AL DEPARTAHENT DE BENESTAR 
SOCIAL UNA SUBVENCIO PER A FORHACIO D'ADULTS.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimnitat: 

«Primer.- Sol•licitar al Departament de Benestar 
Social una subvenció de 779.301.-PTA per a les despeses 
que comporten els cursos de formació d'adults organitzats 
per l'Ajuntament de Llagostera.» 

15è.-«PROPOSANT SOL.LICITAR AL DEPARTAHENT DE TREBALL 
UNA SUBVENCIO PER A LA CONTRACTACIO D'UNA PERSONA AHB 
DIS~!INUCIO. -» 

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

«Primer.- Sol·licitar al Departament de Treball 
subvenció per a les despeses de contractació 
subaltern inclòs en el col·lectiu de persones 
especial disminució.» 

16è.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

No es formula cap prec ni pregunta. 

no 

una 
d'un 

amb 

I no havent-hi més temes a tractar s'aixeca la sessió 
a tres quarts menys cinc minuts d'onze de la nit, de tot 
el que jo, la Secretària en dóna fe. 

LA SECRETARIA 

ACTA NQ 3/93 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 27 D'ABRIL 
DE 1993.-

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
vint-i-set d'abril de mil nou-cents noranta-tres es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
celebrar sess1o ordinària, sota la Presidència de 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'assistència 
dels Regidors, Srs. Robert Portas Gruart, Lluís Nuell 
Creus, Josep AlbA Matamala, Josep Agustí Canals, Fèlix 
Pallarols Negre, Joaquim Nasferrer Serra, Josep Ayach 
Costa, Josep Galobardes Alsina, Josep Fern6ndez Miguélez, 
Francesc Cabarrocas Torrent i Paula Gómez Leyva. Excusa 
la seva assistència el Sr. Antoni Font Parés. Actua 



,.. 

com a Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors 
Torrents Barnadas. 

La Presidència declara oberta la sessió i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-» 

«a] El Sr. Galobardes pren la paraula i demana que a 
l'acta anterior s'aclareixi en el punt d'aprovació de 
l'acta que el Sr. Ayach, Font i Gómez no participen a la 
votació ja que no eren presents a la sessió. 

També diu que a l'apartat on es dóna compte de la 
Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
en el recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. 
Joaquim Comas i Corrius contra el Patronat Municipal de 
l'Hospital hi ha un punt en la intervenció del Sr. Casas 
amb el qual no estan d'acord ja que es tracta d'una 
opinió personal de l'Alcalde i no d'una postura de 
l'Ajuntament. 

La Secretària manifesta que no era un tema que se 
sotmetés a aprovació sinó que únicament se'n donava 
compte. 

L'Alcalde manifesta que el que es va dir es va dir i 
que no procedeix en aquest punt tractar el tema. 

El Sr. Galobardes acaba dient que ja ho manifestaran a 
l'apartat de precs i preguntes. 

Sotmesa l'aprovació de l'acta a votació, s'aprova per 
unanimitat, amb l'afegit a l'apartat d'aprovació de 
l'acta del següent paràgraf: "Els Srs. Ayach, Font i 
Gòmez no participen a la votació per no haver assistit a 
la sessió anterior".» 

2n.-«DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DICTADA PEL JUTJAT 
DE lA INSTANCIA I INSTRUCCIO NQ 5 DE GIRONA, EN RELACIO 
AL JUDICI PER RECLAMACIO DE QUANTITAT PER ACCIDENT DE 
CIRCULACIO INSTAT PEL SR. DANIEL LLORET PACHECHO I M~ 
INES MUROZ HUMERES.» 

«Es dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat de 
lA Instància nQ 5 de Girona en el Judici Verbal nQ 119/92 
per reclamació de quantitat en accident de circulació, 
instat pel Sr. Daniel Lloret Pacheco i MA Inés Muñoz 
Humeres, contra l'Ajuntament de Llagostera i la Direcció 
General de la Guardia Civil.» 

3r.-«PROPOSANT L'APROVACIO 
D'URBANITZACIO LA MATA, 2~ FASE.» 

DE LES QUOTES 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Primer.- Aprovar el repartiment de quotes 
d'urbanització corresponents a la 2~ fase de les obres 
d'urbanització de la U.A. LA MATA, per un import de 
63.845.143,- PTA. 

Segon.- Notificar individualment als propietaris 
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afectats aquest repartiment de quotes amb caràcter 
provisional i a compte de la liquidació definitiva dels 
costos d'urbanització un cop realitzats els treballs.» 

4T.-«PROPOSANT L'APROVACIO DE LES 
D'URBANITZACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO CAVISA.-» 

QUOTES 

Es llegeixen els dictàmens i el Sr. Galobardes 
manifesta que pel que fa a les quotes de la segona fase 
votaran a favor, mentre que les definitives s'abstindran 
ja que el dia de la Comissió Informativa quan el Sr. 
Portas va exposar el tema no va fer referència a aquesta. 

La Secretària manifesta que a la Comissió Inforaativa 
es varen aprovar els dos dictàmens i que l'expedient 
es·tava a disposició dels Regidors juntament aab els 
altres temes que se sotmetien al Ple. 

Se sotmeten a votació les propostes amb els següents 
resultats: 

Quotes provisionals: 
Quotes definitives: 

(per unanimitat), 
(8 a favor, CIU i PSC), 
(4 abstencions, Independents Llagostera). 

«Repartiment quotes provisionals ~ ~ 

Priaer.- Aprovar el repartiment de quotes 
d'urbanització corresponents a la 2A fase de les obres 
d'urbanització de la U.A.CAVISA, per un import total de 
4.978.215,- PTA (pavimentació i part proporcional de 
Direccions d'Obra). 

Segon.- Notificar individualment als propietaris 
afectats aquest repartiment de quotes amb caràcter 
provisional i a compte de la liquidació definitiva dels 
costos d'urbanització una vegada realitzats els treballs. 

Quotes definitives 1l fase: 

Primer.- Aprovar les quotes definitives corresponents 
a les obres d'urbanització de la U.A. CAVISA -lA fase-, i 
notificar-les als propietaris afectats. 

~.- Retornar als interessats, en els casos que 
correspongui, la diferència entre la quota provisional i 
la definitiva.» 

5~.-«PROPOSANT CONVOCAR SUBHASTA PER A L'ADJUDICACIO 
DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SANEJAMENT DEL REC MADRAL, 
INCLOSA EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS I ACCEPTACIO DE LA 
NORMATIVA.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Acceptació normativa: 

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa 
general del Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 



1993, aprovat pel Decret 48/1993, 
al finançament de l'obra n~mero 
SANEJAMENT DEL REC MADRAL. 

de 23 de febrer, per 
93/0138-PG, titulada 

Segon.- Acceptar la normativa aprovada 
desenvolupament del Pla. 

per al 

Tercer.- Que aquesta Corporació considera que té 
garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica 
per al normal desenvolupament de l'execució de les obres 
i a aquests efectes designa com a director facultatiu de 
les obres el Sr. Jordi Güell i Camps amb títol 
professional d'Enginyer Industrial, número de col.legiat 
8.005, que pertany als serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Gironès. 

Quart.- Fer constar a la Generalitat de Catalunya que 
aquesta Corporació disposa, en ferm, dels terrenys, 
servituds, energia, concessions, permisos i 
autoritzacions, tant oficials com particulars, que són 
necessaris per a la normal realització de l'obra, i es 
compromet a aportar els documents acreditatius de la seva 
obtenció. 

Cinquè.- Aquesta Corporació Local es compromet, així 
mateix, a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que en aquest aspecte sobrevingui abans de 
l'inici de les obres o durant la seva execució. 

Contractar subhasta: 

Primer.-Contractar mitjançant subhasta pública l'obra 
n~mero 93/0138-PG, titulada SANEJAMENT DEL REC MADRAL 
inclosa en el Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya, 
any 1993, programa general. 

Segon:Aprovar el plec de condicions administratives 
particulars que haurà de regir la contractació de les 
obres del procediment esmentat. 

Tercer:Sotmetre a informació pública, pel termini de 
quinze dies, mitjançant anunci publicat al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, el plec de condicions, a 
l'efecte de possibles reclamacions. Atès el que disposa 
l'article 274 de la LLei 8/1987, de 15 d'abril, 
s'anunciarà simultàniament la subhasta pública a què fa 
referència. 

Quart:Trametre l'anunci esmentat 
Territorial del Govern de la Generalitat 
la Direcció General d'Administració 
publicació en la forma que consideri més 

a la Delegació 
perquè proposi a 
Local la seva 
adient. 

Cinquè.-Facultar, tan ampliament com en dret sigui 
menester, el Sr. Alcalde o membre de la Corporació en qui 
delegui per a la tramitació i execució del present 
acord.» 
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&~.-«PROPOSANT ADJUDICAR A L'EMPRESA PERB BOADA çy~,.~ 
LA SUBHASTA CONVOCADA PER A LA REALITZACIO DB LIS 
DEL PROJECTE DE SANEJAMENT DE LLAGOSTERA.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sen•e •ue 
demani la paraula s'acorda per unaniuaitat: 

«Primer.- Adjudicar definitivament la •ubbaata p~bli~ 
celebrada per l'execució de l'obra n2 92/141-PG, tiw•••~ 
"Sanejament a Llagostera", inclosa en el p~r .... ,leta41t"J, 
del Pla únic d'obres i serveis de la Gene~ali•at 
Catalunya, any 1992, a l'empresa PERE BOADA 00~1 
preu de vint-i-un milions sis-centes ail 
(21.800.000,- PTA). 

Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè dins el termini 
de 10 dies hàbils després de la notifie&ci6 del pr•• 
acord acrediti que ha constituït la aarantia definit 
xifrada en vuit-centes seixanta-quatre ail 
(884.000,- PTA). 

Tercer.- Aplicar la despesa aab càrrec a la 
número 92.511.60111 del pressupost municipal. 

Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l' 
que oportunament se li indicarà concorri a foraalitaar 
contracte administratiu corresponent. 

Cinquè.- Complir el que determina la 
d'execució del Pla esmentat, enviant a 
Territorial del Govern de la Generalitat, en 
de 10 dies, el document acreditatiu de 
adjudicació, acompanyat d'una cbpia 
d'adjudicació provisional. 

Sisè.- Facultar l'Alcalde-President per 
qualsevol document que sigui necessari en relaci6 
present acord.» 

7è.-«PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PROJECTB 
D'URBANITZACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO DEL CARRILET.-» 

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

«Primer.- Aprovar 
d'urbanització de la 
l'arquitecte Sr. Robert 
és de 80.720.369,- PTA. 

inicialment el projecte 
U.A CARRILET redactat per 

Soler Aluart, l'import del qual 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel 
termini de quinze dies mitjançant la publicació d'un 
anunci en el B.O.P., tauler d'anuncis municipal i el 
Diari de Girona quedant a disposició de qualsevol que 
vulgui examinar-lo per deduir-ne al.legacions. » 

8è.-«PROPOSANT ACCEPTAR LA REVISIO DE PREUS 
PER A LA GESTIO DEL SOL.LICITADA PER L'EMPRESA GESESA, 





al foment de la recollida selectiva de residus sòlids 
urbans. 

Segon.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient la 
cessió gratuïta de 5 contenidors per a recollida de paper 
i 9 contenidors per a recollida de vidre. 

Tercer.- Aprovar el document annex que conté les dades 
generals i l'estat actual de la gestió de les 
escombraries. 

Quart.- Adquirir el compromís de repartir en el terme 
municipal de Llagostera els contenidors destinats a la 
recollida selectiva. 

Cinquè.- Adquirir el compromís de mantenir en bones 
condicions els contenidors que cedeixi el Departament de 
Medi Ambient.» 

12è.-«PROPOSANT L'APROVACIO DE LA MEMORIA VALORADA PER 
A LA CONSTRUCCIO D'UNA LLAR D'AVIS AL CARRER CONCEPCIO NQ 
22 I SOL.LICITUD DE SUBVENCIO A L'ICASS.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Primer.- Aprovar la Memòria Valorada redactada per 
l'Arquitecte Sr. Robert Soler Aluart, per a la 
construcció d'una Llar d'Avis al e/ Concepció nQ 22 amb 
un pressupost d'execució material de 24.000.000.-PTA 

Segon.
suficient 
despesa. 

Prendre el compromís d'habilitar partida 
en el pressupost municipal per realitzar la 

Tercer.- Sol•licitar a l'Institut Català d'Assistència 
i Serveis Socials una subvenció per a la realització de 
la despesa.» 

DECLARACIO D'URGENCIA DE L'APROVACIO PROVISIONAL DE LA 
TERCERA MODIFICACIO DE LES NORMES SUBSIDIARIES.-

El Sr. Casas pren la paraula i sotemt al Ple la 
urgència del tema, justificant-la en el fet que el tècnic 
redactor no havia entregat l'expedient en convocar-se la 
Comissió Informativa i és un tema que urgeix. 

El Ple aprova la urgència per unanimitat. 

13è.-«PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LA TERCERA 
MODIFICACIO DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT DE 
LLAGOSTERA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat: 

«Primer.-Aprovar provisionalment la tercera 
modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de 







El Sr. Galobardes pren la paraula i manifesta que la 
Comissió de Govern en sessió de 30-3-1993, denegà al Bar 
Modoni la seva petició per poder instal.lar taules i 
cadires al carrer al.legant molèsties als veïns. Pensa 
que es fa un tracte discriminatori i un greuge 
comparatiu, ja que a altres llocs s'autoritza. Afegeix 
que quan aquest senyor va voler obrir el bar ja va tenir 
problemes i no saben per què, ja que aquest bar no té 
veïns immediats mentre que altres bars sí que en tenen i 
pregunta per què a uns se'ls autoritza i a altres no. 

El Sr. Galobardes també pregunta si ja 
pressupostos per instal.lar la megafonia a la 
Sessions. 

es tenen 
Sala de 

El Sr. Casas referent a l'última pregunta respon que 
no és la primera prioritat i pot esperar, ja que hi ha 
necessitats més urgents. Com pot veure ja es grava la 
sessió i que el públic que assisteix si es posa a les 
primeres files pot sentir-ho perfectament. 

Quant al tema del Bar Hodoni, respon el Sr. Alcalde 
que tal com es va explicar l'última vegada que havien 
preguntat sobre el tema, en el seu dia van haver-hi 60 
signatures oposant-se a l'obertura del bar, i el dia que 
se li va donar el permís es va pactar amb els veïns que 
no se l'autoritzaria per posar taules al carrer, per no 
augmentar les molèsties. Diu que la llei és clara, que 
entra dins la competència de l'Ajuntament i de l'Alcalde 
com responsable de l'ordre públic autoritzar-ho o no. En 
els casos que no hi ha manifestació dels veïns en sentit 
contrari es dóna l'autorització. En aquest cas, mentre hi 
hagi oposició dels veïns no es donarà autorització. 

El Sr. Galobardes diu que quan es demana per posar una 
activitat s'ha de consultar els veïns immediats, no tot 
el carrer. 
El Sr. Casas acaba dient que si el Sr. Galobardes no hi 
està d'acord que ho manifesti, però que en tot cas qui té 
competència per autoritzar o denegar és la Comissió de 
Govern. 

El Sr. Nuell pren la paraula i manifesta que des de fa 
temps que es mantenen converses amb el Casino 
Llagosterenc en relació al Teatre Cinema, que es troba en 
molt males condicions i el Casino demana que l'Ajuntament 
es manifesti sobre si està interessat a arribar a algún 
acord pel seu arranjament. Es tracta d'una inversió 
important i, per tant, s'hauria de lligar bé el tema. 
Pensa que es podria fer un conveni. Si el Ple ho creu 
convenient, de moment es farà un document de treball que 
s'entregarà als Grups Municipals i al propi Casino i una 
vegada s'estigui d'acord és signarà i és ratificarà pel 
Ple i per l'organ competent del Casino. 

El Sr. Galobardes pregunta què vol exactament el 
Casino. 

Respon el Sr. Nuell que l'Ajuntament es faci càrrec de 
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les obres i el manteniment del Casino, 
de fer-se una cessió a llarg termini, 
és important. 

i per això haurà 
ja que la inversió 

El Ple hi manifesta la seva conformitat.» 

I no havent-hi més asumptes per tractar s'aixeca la 
sessió a tres quarts cinc minuts d'onze de la nit, de 
tot el que jo, la Secretària en dóno fe. 

. LJLCALDE 

~ 
LA SECRETARIA 

.. ) 

ACTA NQ 4/93 DE LA SESSIO CELEBRADA E DIA 11 DE MAIG 
DE 1993.-

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
onze de maig de mil nou-cents noranta-tres es reuneix a 
la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sess1o 
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 Agusti Canals, Fèlix Pallarols Negre, 
Joaquim Masferrer Serrra, Josep Galobardes Alsina, Josep 
Fernandez Miguélez, Antoni Font Parés, Francesc 
Cabarrocas Torrent i Paula Gómez Leyva. Excusa la seva 
assistència el Sr. Josep Ayach Costa. 

La Presidència declara oberta la sessió i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«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 Generals, que tindran lloc 
el proper dia 6 de juny, el resultat del qual és el 
següent: 

SECCIO PRIMERA - MESA ~ 

Titulars 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

President 
President 
lr.Vocal 

Brígida Comas Ventura 
Josep Jovanet Rissech 
Joan Comas Boadella 

Mfi Teresa Gómez Sanchez 
Núria Font Parés 
Virtudes Jiménez Jiménez 

40.298.894 
40.285.463 
-10.239.145 

46.671.315 
77.901.274 
7-1.617.768 



1r.Vocal 
2n.Vocal 
2n.Vocal 

Marta Julià Mestres 
Sílvia Company Montiel 
Pilar Corominas Vila 

SECCIO PRIMERA = MESA ~ 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

President 
President 
lr.Vocal 
1r.Vocal 
2n.Vocal 
2n.Vocal 

Jesús-Diego Torrent Bosch 
José Pulido Ruiz 
Carlos Llagostera Teixidor 

Núria Tubert Alsina 
Jaume Tur Sanchez 
Enric Ramionet Lloveras 
Purificación Ramírez Pérez 
Salvador Malagón Granados 
M~ Mercedes Marín Gil 

SECCIO SEGONA - MESA A 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

President 
President 
1r.Vocal 
lr.Vocal 
2n.Vocal 
2n.Vocal 

Teresa Casadevall Colomer 
Climent Frígola Darder 
Carmen Franch Xargay 

Francisco Castelló Rissech 
Carles Colom Riera 
Jaume Fugueras Llobet 
Ramon García Cabarrocas 
Antònia García Planxart 
Pere Gelada Aymerich 

SECCIO SEGONA - MESA ~ 

Titulars 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

President 
President 
1 r. Vocal 
lr.Vocal 
2n.Vocal 
2n.Vocal 
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Anna Pascual Gifre 
Jordi Pascual Gifre 
Isabel Maruny Plana 

Joan Pedraza Rodríguez 
Francisca Pérez Negro 
Jaume Pérez Llinàs 
Francesc Pi Esteva 
Inés Maurici Gelmà 
Juliana Mena Cubilla 

77.910.375 
40.529.407 
40.529.056 

40.429.865 
75.674.465 
40.327.071 

40.429.865 
40.288.606 
40.287.357 
77.913.787 
40.289.855 
17.708.018 

40.168.582 
77.905.043 
40.467.033 

40.262.466 
40.307.537 
40.257.655 
40.295.834 
77.901.998 
40.254.010 

40.299.913 
40.331.673 
77.911.565 

40.292.580 
24.280.560 
40.493.703 
38.924.112 
40.239.223 
40.318.997 



l'I 

SECCIO TERCERA - MESA UNICA 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

President 
President 
lr.Vocal 
1r.Vocal 
2n.Vocal 
2n.Vocal 

Montserrat Rosell Buigues 
M~ Angels Xifre Ciurana 
Tomàs Molina Selfa 

Pascual Segura Uribe 
Francesca Soler Pérez 
Xavier Mallorquí Guich 
M~lsabel Martínez Paredes 
Jaume Oliver Bayó 
Jesús Ortín Obón 

SECCIO CUARTA - MESA A 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

President 
President 
1r.Vocal 
lr.Vocal 
2n.Vocal 
2n.Vocal 

Roser Collell Lloveras 
Francisco Pico Amat 
Salvador Pla Xirgu 

Juan-Agustin Cruz Méndez 
Joan-Lluís Fontcuberta Solà 
Mariana Pla Xirgu 
Carmen Portés Mestres 
Mercè Prujà Trias 
Joana Puigmolé Vidal 

38.534.746 
77.908.313 
40.325.391 

27.198.601 
40.308.631 
77.913.782 
38.720.065 
77.911.539 
40.288.799 

40.313.132 
77.911.584 
40.260.408 

40.285.143 
37.693.366 
40.231.771 
40.529.668 
40.277.376 
77.887.296.» 

2n.-«PROPOSANT APROVAR L'ESTUDI REDACTAT PER GESESA DE 
MODIFICACIO DE LES TARIFES DE VENDA D'AIGUA POTABLE PER 
REPERCUSSIO DEL COST DE LA PORTADA D'AlGUES DEL RIU TER I 
SOL.LICITAR DE LA COMISSIO DE PREUS DE CATALUNYA 
AUTORITZACIO PER A LA SEVA APLICACIO.-» 

El Sr. Albà pren la paraula i exposa que aquesta 
modificació de tarifes té la finalitat de cobrir les 
despeses de finançament de la portada d'aigua a la Costa 
Brava Centre. 

El Sr. Galobardes pren la paraula i manifesta que si 
fos possible ajornar l'aprovació podrien estudiar millor 
el tema, ja que no veuen clar que es cobri una quota fixa 
mensual segons el calibre del comptador, ja que això fa 
encarir el servei sense que es consumeixi aigua i 
perjudica aquelles persones que tenen un consum mínim o 
bé que tenen un comptador amb calibre gros però poc 
consum. 

Creu que seria molt millor que es pagués per aigua 
consumida. 

El Sr. Alcalde respon que cal tenir en compte que 
aquest és un tema que no afecta només l'Ajuntament de 



Llagostera, sinó 
l'obra i que es va debatre en 
mantingudes i que finalment es va 
i que per tant, l'Ajuntament 
unilateralment. 

Ningú més no demana la 
unanimitat: 

«Primer. -Aprovar 1 'estudi justifica ·~=~~¡;;¡; 
tarifes de venda d'aigua potable ela<•o¡ ... ~ 
GESESA, per repercutir el cost de la 
riu Ter. 

Segon.- Comunicar 
de Catalunya per tal 

I no havent-hi més assumptes per 
sessió a dos quarts de dotze de la nit, --~~~ .. 
la Secretària en dóno fe. 

ACTA NQ 
JUNY DE 1993.-

A la vila de Llagostera a les deu 
vint-i-nou de juny de mil nou-cen 
reuneix a la Sala de Sessions 
celebrar sess1o ordinària, sota 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau 
dels Regidors, Srs. Robert Portas 
Creus, Josep Albà Matamala, Josep 
Pallarols Negre, Josep Ayach Costa 
Alsina, Josep Fernandez Miguélez, 
Francesc Cabarrocas Torrent i Paula 
Joaquim Masferrer Serra s'incorporarà 
punt que és dirà. 

La Presidència declara oberta la s 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre 

lr.-«APROVACIO ACTES DE LES 
D'ABRIL I 11 DE MAIG DE 1993.-» 

«a] S'aproven per unanimitat 
celebrades els dies 27 

2n.-«DONAR 
L'ALCALDIA.-» 

COMPTE DE DIVERSES 

Es dóna compte de les següents 
l'Alcaldia: 
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«a) Resolució de data 10-5-1993: 

Concertar, a l'empar de l'article 53.2 de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals 391/1988, amb "La Caixa" una 
operac1o de Tresoreria per import d'11.900.000--PTA, en 
les següents condicions: 

Interès ........................... . 
Comissió obertura .......... , ...... . 
Comissió no disponibilitat ........ . 
Termini ..... , ..................... . 

14-- % 
0'25% 

1 any 

en no superar el 35% dels ingressos liquidats en 
l'últim exercici liquidat, per tal de fer front a 
despeses de personal i de funcionament dels serveis que 
t6 al seu càrrec l'Ajuntament. 

Afectar com a garantia l'Impost sobre B6ns Immobles de 
Naturalesa Urbana.» 

«b] Resolució de data 28-6-1993: 

Aprovar la liquidació de comptes del pressupost del 
Patronat Municipal de la Residència-Hospital "Josep 
Baulida", corresponent a l'exercici de 1992.» 

«e) Resolució de data 28-6-1993: 

Aprovar la liquidació de comptes del pressupost del 
Patronat Municipal d'Esports de l'exercici de 1992.» 

«dl Resolució de data 18-5-1993: 

1r.-Aprovar la liquidació del pressupost municipal de 
l'exercici de 1992. 

2.- Aprovar el seguiment d'exercicis tancats. 
3.- Aprovar l'estat de la Tresoreria a 31-12-1992. 
4.- Aprovar l'estat dels remanents de crèdit. 
5.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de 

l'Ajuntament en la primera sessió que celebri. » 

3r.-«DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DICTADA PEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA, EN EL RECURS 
CONTENCIOS INTERPOSAT PEL SR. EMILI ROGET RAURICH.-» 

«Es dóna compte de la sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es 
desestima el recurs contenciós núm. 225/93, interposat 
pel Sr. Emilio Roget Raurich, contra la resolució 
municipal relativa a una llicència atorgada per aquest 
Ajuntament per ampliació d'un taller mecànic dedicat al 
comerç al menor de maquinària i accessoris agrícoles i 
reparació de maquinària de totes les classes al Sr. Pere 
Brugulat i Pagès. 

4t.-«RATIFICAR ACORDS COMISSIO GOVERN.-» 

«a) Es llegeix el següent acord de la Comissió de 



r 
Govern de data 16-3-1993 : 

1.- Aprovar la memòria valorada dels treballs 
perifêrics de l'obra urbanitzadora de la Plaça de 
Catalunya, redactada per l'arquitecte Sr. Josep M~ 
Birulés i Bertran, per un import de 4.738.445--PTA. 

2.- Contractar a l'empara d'allò que preveu l'article 
275.1 a) de la Llei 8/87 Municipal i de Rêgim Local de 
Catalunya, amb l'empresa Projectes i Disseny- Busquets 
Sitjà la realització de l'obra per l'import abans 
esmentat. 

3.- Requerir l'adjudicatari perquê presenti una fiança 
equivalent al 4% de l'import de l'adjudicació. 

4.- Habilitar partida suficient en el pressupost 
municipal d'enguany. 

lU >Sr"' Galobardea p:ren la, paraula i. diu .cp.ae al aeu 
~ RD hi està d'acord i votarà en contra. Pensen Que éa 
'iblà ...._.aa que hauria d'anar incloaa e la Pltaoa: i "'11\fa 
ea ~' caa ae n'hauria d'haver parlat ababa. 

B1 ~r. Alcalde respon que aai el projecte de la Plaqa 
RO ira oà~Jtlaap¡.'t ala -carrera perifèrica. 

-.... ll~ a ..,*acd.ó.. éa ra,tiHcat, ,.... .J., ..au.. 
.... lúrit: 

. . ..... tl (CiU i PSC) 
IL ( lndapendanta de li..._.,ah':ara} :a .... ~ ...... . 
a ' incCIIJ:POJt.a el Sr • 

eJ • '.l.ltè'pitt 111'1. ·~ -ccol'd oo•..u. 
•Jdetflid, à ClcW8'a d• :dat.& 28:r-$-118'1t t .... e.- a~ 

••••~•· 1& 1MrtWla, .. l!atiif:ioa per ~ai'kt: 

~===-=b• 'Sl 88. JiVAif> GABIAIRIION MNOifJlZ h .... r.ce.l. .. lfa ea;% 1b~ niÚIÍIIIMJ UJHI:L o a., ai tuada &1. caner P,MeltUnl4 ..a 
11-. .. 1 yreu de 5U.OOO--P'l'A. 

ltr~~Uita al t011 nil 1464 del Reliatre de la h'opie'tat 
de '8li' r m,. UU:-e .,. a 1 'A~wt de IAa.-oatitt:n:, ~ 
Uit , fltlldífa <dl la.IHt, iacl'ipoLS H. 

t.-Facultar l'Alcaldia-Presidència per a qu-.tea 
aot ... iODS aicuin aeceaaàriea per a l'execuci6 d'aquest u..u.s 

acord de la C011iasi6 cte 

en el 

'11 

21 



.,.........;¡- ....,..rir el b. Joacaui._..í'Wl7 Sol-6• ...,. 
afectat, perqu' en el termini de 15 diea, co.,._.a • 
pa~~ ._ la no~ificaci6, formuli uae ~Tapoetci6 a~ ~ 
quantia de la indemnitzaci6 i el teraifti n.ce ... ~$ ~ 
desallotjar.:. 







s'hauran de satisfer els dre 
Debatudes les esmenes 

el punt 9 en el sentit de 
1 'AJWl\tl.ll,llat. 

Sot .. sa la proposta a 
uqaú,l;i, tat;: 

«Prt .. r.- Aprovar inicial 
- oaua..H i ~t.i.l i tzac i6 de la 
~..te vth.i.cles. 

Sacob.- Expoa~la a 
de ~~- 4iu perc¡uit I'UII.U.a.n 
tutCerèacies c¡ue, de 
per la Corporació. Si no 
l ~---. conaidft'&Tà 



fiacà 

221 Treballa perit¡riea Pl. 



4.188.4.45,-
,3.611.60122 221 Obres 
5.020.700,-
93 o/.IU. t.N.aa Dl Obl!ea 
8.lofci.U¡O,.¡-





Es a dir: 

Diàmetre mm. 
--------------------------------------------
13 8.425 
15 10.110 

20 16.850 
25 25.275 

30 37.915 
40 71.615 

80 235.900 
100 337.000 
125 505.500 .» 

En aquest punt s'incorpora la Sra. Paula Gómez Leyva. 

3r.-«APROVACIO DE LA LIQUIDACIO D'OBRES DE LA U.A.MAS 
SEC.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Fernandez i diu que el Grup d'Independents de 
Llagostera s'abstindran en els punts 3,4,5 i 6 de l'ordre 
del dia que fan referència a les obres de Raset i Mas Sec 
ja que no veuen correcte que al total de despeses de les 
obres d'urbanització no s'inclogui l'impost del 
transformador que va construir l'empresa Dihabsa en el 
seu moment i que beneficia tot un sector, a més que el 
primer projecte redactat contemplava el transformador 
metre que el segon no. 

El Sr. Alcalde respon que el projecte on es 
contemplava el transformador no va ser mai aprovat i per 
tant no es va executar. 

El projecte que s'ha executat és el segon, el qual no 
contemplava l'estació transformadora, ni tampoc no hi 
havia cap acord ni pacte en relació a com es finançava 
1 'E. T .• 

S'han fet consultes i Industria va dirigir un escrit a 
l'Ajuntament on queda clar que en aquest cas no correspon 
als veïns pagar l'E.T. 

Pren la paraula el Sr. Fernandez que diu que el que és 
evident és que l'E.T.la utilitzen els veïns. Pensa que 
s'hauria d'haver repercutit igual que la resta de serveis 
que va fer DIHABSA i que sí que s'han reconegut. Per tot 
això creu que la raó està a favor de Dihabsa però que per 
no perjudicar la comunitat s'abstindran i no cal dir que 
han fet consultes a tècnics sobre el tema. 

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que ells estan en 
el seu dret de votar el que creguin convenient, però 
sembla que estiguin defensant o encobrint uns interessos 
molt concrets. Afegeix que pensa que si coneixen bé el 
tema han de votar sí o no, però no abstenir-se i que ho 
han d'explicar als veïns de Mas Sec i Raset. 

El Sr. FernAndez respon que l'abstenció és una postura 
que poden adoptar i és la que creuen convenient. Afegeix 
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que el fet de no incloure l'E.T. al cost és una decisió 
política. 

El Sr. Albà diu que no és una decisió política i que 
pensa que els Independents defensen els interessos 
particulars de Dihabsa. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el 
següent resultat: 

A favor 
Abstencions 

7 
4 

(CiU i PSC) 
(Independents) 

a]« 1er.- Aprovar la liquidació 
obres d'urbanització de la U. 

definitiva de les 
A. Mas Sec d'acord 

amb el següent resum: 

LIQUIDACIO D'OBRES MAS SEC 

Obres realitzades per l'empresa ATYMSA 37.658.177.--PTA 

Treballs ENHER 1.312.602.--PTA 

Obres ja existents que s'abonen als 
propietaris 16.440.985.--PTA 

Honoraris projecte 862.399.--PTA 

Honoraris direcció 1.156.992.--PTA 

50% col.lector Avgda. Gironès que 
correspon a la U.A. Raset - 1.259.426.--PTA 

TOTAL COST OBRA 56.171.729.--PTA 

L'esmentada quantitat es repercutirà de la següent forma: 

Obres que assumeix l'Ajuntament 
(guals minusvàlids) 

Connexions a càrrec dels veïns 

Total quotes urbanització a satisfer 
pels propietaris afectats 

233.482.--PTA 

632.469.--PTA 

55.305.778.--PTA» 

4t.-«APROVACIO 
U.A.RASET.-» 

DE LA LIQUIDACIO D'OBRES DE LA 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'aprova la proposta amb els següents 
vots: 

A favor 
Abstencions 

7 
4 

(CiU i PSC) 
(Independents) 

a]« 
obres ler.- Aprovar la liquidació definitiva de les 

d'urbanització de la U.A. Raset d'acord amb 
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.. -üPROVAR LA RELAC:IO DE BENS I DRBTS ~TI -
~'ALINBAOIO DEL CARRER COSTA BRAVA.-~ 

El Sr. Alcalde manifesta que aquest expedient ea deixa 
•obre la taula. 

10¡.-cPRBCS I PREGUNTES.-» 

El sr. Fern4Ddez pren la paraula i preaunt~ coa eet& 
el teaa de 1 1 aapliac16 de l'abocador de Soliua. 

El Sr. Alcalde re•pon que no ea tracta d'uaa 
aapliació, sinó que és una millora del aiat.._, ~· ~'-ba 
fet un p~wJeete atobal de tot l'a•ocador, afecei$ ... el 
proJeçte fa a l'Ajuntaaent l que à 1 eatl fent el t~t.4t 
rat~ntari per llicència d'activitats. 
~ del que ea tracta és de •arantir que no ~l ~· 

t.au«& de lexiviata. S'ha ~ tint~ en co .. le 
PAIM-.tJClor COJl1fta de dues p-arts. L.f. part nova t4 
necessàries garanties de bon funciona•ent, per~ la 
vella no en té tanta•, ja que oal tenir en co.,te 
abans nv era un abocador eonti"rolat i è&l ~· 
aea~es per &arantir que DO bi h~J fu~uea, 

El Sr. Pern&ndea diu que at•s que l'~r 
ifticialaent no s'havia concebut per ~anta pobles coa hi 
aboquen actualment, suposa que per això a6n nec•••~~· 
le.a eltrea d'adequació. 

Bl -sr: .. ~calda respon que això no 's proble~~a i .,._ IUl; 
tot éaB 1'4ntoa oonaequincia que po~ haver-hi •• ,u. 
l'«~r timll'A una vida a6a curta. 

Bl Sr. FernAndez pren de nou la paraula i prec~• 
aoòre le• reuatone del Patronat Municipal d'Esports i •1 
es fan o no con•ocat~riea. 

El Sr. Masferrer respon que af que ea fa una 
convocatòria d'Assemblea General a l'any, i que c .. a 
dijous •• fa una reuni6 al Patronat on hi poden •saaiti•~ 
tal coa els ha dit en altres ocasions. 

El Sr. FernAndez pregunta si a les reunions dels 
dijous els assistents tenen veu i vot, a la gual CGaa 
respon el Sr. Masferrer que són reunions inforaative•. 

I no havent-hi més assumptes per tractar s'aixeca la 
sessió a dos quarta d'onze de la nit, de tot el que jo, 
la secretària en dóno fe. 

ACTA NQ 8/93 DE LA 
D'OCTUBRE DE 1993.-

LA SECRETARIA 

DIA 26 

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
vint-i-sis d'octubre de mil nou-cents noranta-tres es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 





,. 

Waan-Keereweer, respectivament, i 
núm. 42 (abans 78) propietat de J 

Les dues parcel.les 
matriu, inscrita al 
1.505, llibre 81, foli 

2n.- Facultar el Sr. 
qualsevol document que sigui 
present acord.» 

4t.-«ACCEPTAR 
BONA, FETA PEL 
OTAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord 
demani la paraula s'aprova per 
proposta: 

«1r.- Acceptar la donació vol 
seus propietaris, Srs. Jaume Sendra 
Otal, de dues parcel.les situades a 
Bona que es descriuen a continuació 

- Parcel.la núm 81, 
Font Bona, situada en el terme 
(Girona). Té una superfície d 
metres seixanta-tres decímetres 
16.508,88 pams quadrats; i que e 
carrer sense nom en línia de 14, 
entrant, sud, en línia de 34,50 •• 
72; per l'esquerra, nord, en lin 
parcel.la núm. 84; i al fons, e 
3,50 amb la resta de finca. Inscr 
Propietat de Girona, al tom 2.628, 
finca 5.741. 

- Parcel.la núm. 84, de la illa 
Font-Bona, situada en el terme 
(Girona). Té una superfície de 
seixanta nou decímetres quad 
16.057,67 pams quadrats; i que 
línia de 14,40 m. amb una plaça 
número de govern; per la dreta en 
34,90 m. amb la parcel.la núm. 81; 
en línia de 30,70 m. amb la parcel. 
est, en línia de 24,40 m. amb 
Inscrita al Registre de la Propie 
2.628, llibre 121, foli 187, finca 

2n.- Facultar e] Sr. 
qualsevol document 
present acord.» 

LA LlQUIDACIO 









«lr.+ Atrevar intelalaent 1•expeaieñt 
dft crèdit 
ftd8 l/1&, que inclou lea aaaüent• 





._. ._r¡p.¡~ ODtJaideru que de fora u vtndt'l la~~*" ,¡ 
1.• :JtNblealtioa ft .. DCa de llOriW de t'rtitiall 1 ~ 
que sigui 1 1AJuntament coa a capdavanter i adai~~ 
dels ciutadana el que tiri endavant ela PtQJectew 
~~~nduatriaiitzaci6. 

Ba »er tot aixb que foraula la segttent 

PROPOSTA DE RISOLUCIO 

a.- Crear una comissió integrada proporcion&l*ent ,_~ 
tot$ ala rrupa polítics a fi d 1 establlr cOfttacte .-b 
l'INCASOL per a eatudiar conJuntament la viabilitat de lA 
present proposta. 

b.-Prograaar i desenvolupar una zona induatrial ala 
terrenys situats entre la carretera Girona-Sant ~liu i 
la C-253 de Barcelona a Sant Feliu en el tram co•pr6e 
entre el Bar Panedes i Can Cateura. 

c.- Estudiar i concretar els límits exactes de la zona 
proposada fent servir els terrenys que per l'agricultura 
s6n considerats de molt baixa qualitat. 

d.- Modificar en els punts necessaris, pel correcte 



desenvolupament de la zona industrial que proposem, les 
normes subsidiàries. 

e,- Comunicar al poble de Llagostera el resultat de la 
present moció," 

El Sr. President dóna la paraula al Sr.Nuell, el qual 
exposa que ells podrien estar-hi d'acord, ja que és el 
que busquen tots, que hi hagi llocs de treball a 
Llagostera, no creu que hi hagi ningú que no ho vulgui. 
En el fons s'hi podria estar d'acord, no obstant això, 
del que diuen sobre la situació de Llagostera i la 
ubicació dels terrenys , se n'hauria de parlar, ja que 
creu que si hi hagués una indústria que volgués venir a 
Llagostera se li hauria de deixar escollir els terrenys, 
en cas que fos una indústria important, ja que segurament 
no acceptaria pagar uns preus elevats per uns terrenys 
que possiblement qualsevol Ajuntament els hi donaria en 
zona rústica. 

Afegeix que s'ha passat quasi mitja vida a 
l'Ajuntament de Llagostera i que potser és molt innocent, 
però no s'ha donat mai el cas, que ell sàpiga, que s'hagi 
vetat alguna indústria. Diu que els Independents apunten 
algunes coses, no sap si per innocència o per mala fe, 
però que les haurien d'explicar, en concret això dels 
pals a les rodes o dels motius obscurs. Ell creu que no 
van per ell i ell no ha tingut mai sospites que això hagi 
passat. En tot cas, com que la majoria d'aquests temes 
els ha portat l'Alcalde i fins que no han estat en una 
situació una mica pastada no s'han portat a l'Ajuntament, 
pensa que haurien d'explicar bé què vol dir això i a qui 
es refereixen. 

Tampoc estan d'acord en el fet que diuen que cada 
vegada que s'ha intentat alguna cosa ha sortit una 
cortina de fum. A ell no li consta res d'això. 

El geriàtric està en peu, no és un tema acabat, no sap 
per què diuen que ningú no en sap res, el que passa és 
que no s'ha fet cap més gestió per part de l'empresa. 

Pel que fa al fet que l'Ajuntament ha d'iniciar 
projectes d'industrialització, és cert, no obstant creu 
que s'està en uns moments molt difícils. 

Per tots aquests motius i amb l'esperit de la 
proposta de formar una comissió, portar llocs de treball 
a Llagostera i buscar uns terrenys adients hi estarien 
d'acord, tot i que de cap manera pot dir ara que siguin 
els que proposen, ja que si els Independents parlen de 
motius obscurs, ell també pot veure'n en aquesta 
proposta, de motius obscurs, perquè proposen uns terrenys 
determinats. Si la comissió es formés per buscar uns 
terrenys adients hi estarien d'acord, però no en un lloc 
determinat. 

Proposa que retirin la moció, atès que amb l'esperit 
hi estarien d'acord i que en tot cas, amb un consens, es 
fes una comissió que elaborés una nova proposta, 

Si no és així, votaran en contra, tot i estar d'acord 
amb l'esperit de la proposta, com ja ha dit. 

Acaba dient que pensa que si vingués una gran 
indústria voldria terrenys barats. Afegeix que ja s'ha 
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El Sr.Presidenl pren de nou la paraula i demana al 
Sr. Fernandez que expliqui bé les motivacions de la moció 
<jUe ha signat. 

Afegeix que és possible que el Grup d'Independents no 
doni la importància que donen ells a allò que hi ha 
escrit a la moció, ja que segons la seva opinió el que fa 
el Grup d'Independents és desinformar el poble i 
enganyar-lo, perquè crea falses espectatives a la gent 
aturada. També fan una immoralitat envers l'Ajuntament 
quan afirmen que si no s'han instal.lat indóstries a 
Llagostera és perquè es posen pals a les rodes. Això no 
es pot dir si no es pot provar i han d'explicar quins 
pals a les rodes s'han posat. Demana al Sr. Fernandez que 
respongui de manera ajustada a la pregunta que li fa. 

El Sr. Fernandez respon que per exemple el geriàtric, 
si no ho pregunten no en saben res més, s'ha esfumat. 

El Sr. Alcalde diu que això no és posar pals a les 
rodes, sinó que demostra que els Independents no es volen 
assabentar de res, ja que estan en situació de poder 
demanar tantes explicacions com necessitin, tant per 
escrit com verbalment i ell no té coneixement que mai 
hagin preguntat. 

El geriàtric, l'impulsa una empresa privada i per tant 
és aquesta la que ha de dur la iniciativa. Pel que fa al 
Termaclínic, va fer la petició i l'Ajuntament de manera 
immediata, va fer gestions a la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, que va donar el vist-i-plau. Ara depèn dels 
propietaris. 

Afegeix que hi ha molta oferta de sòl industrial arreu 
(Girona, Maçanet, Riudellots, etc.) i que comparar el 
context nostre amb França no és vàlid. A ell també li 
agradaria poder oferir sòl gratuït, però s'ha de saber 
com, i que atès que la iniciativa és del Grup 
d'Independents, els demana que aportin també imaginació i 
alternatives. 

Explica que l'Ajuntament anterior ja havia fet gestions 
sobre la possibilitat de requalificar terrenys en aquest 
sector per a sòl industrial i fa un resum de les 
actuacions fetes davant Urbanisme. Diu que les 
afirmacions que fan a la moció, poden ésser objecte d'una 
querella , no en el context del Ple, però sí a nivell 
civil i reitera que cal que expliquin bé què volen dir, 
almenys, a ell, ja que tal com ha dit el Sr. Nuell, ates 
que aquests temes els porta directament l'Alcalde, algú 
podria pensar que la resta de membres de l'equip de 
govern no en saben res i, per tant, exigeix que expliquin 
quà volen dir amb això dels "pals a les rodes" i "motius 
obscurs". 

Afegeix que dubta que els Independents defensin els 
interessos del poble, per diverses raons, la primera és 
la seva postura d'abstenir-se en la votació en un ple 
passat on s'aprovava la liquidació definitiva i les 
quotes d'urbanització dels sectors Mas Sec i Raset, 
al.legant que no trobaven just que DIHABSA s'hagués de 
fer càrrec de les despeses del transformador i no tots 
els veïns, defensant així els interessos particulars del 
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Sotmesa la proposta a votaci6, 
resultat: 

A favor 5 
En contra: 7 

(Independents 
( Ci U i PSC ) • » 

15~.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

«No es formula cap prec ni 

I no havent-hi mês assumptes per 
sessió a les onze hores i deu minuts 
que jo, la Secretària, en dóno fe. 

ACTA NQ 9/93 DE LA SESSIO r.w·t.RII

NOVEMBRE DE 1993.-

A la vila de Llagostera 

trenta de novembre de mil nou-c~~~t:~~~~~~~~ 
reuneix a la Sala de Sessions 
celebrar sessió ordinària, sota 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas 
dels Reiidors, Srs. Robert 
Creus, Josep Albà Matamala, Josep 
Pallarols Negre, Josep Ayach Costa, 
Serra, Josep Fernandez Miguélez, 
Francesc Cabarrocas Torrent, Paula 
Castelló Boadas. Actua com a 
Corporació, Sra. Dolors Torrents 

La Presidència declara oberta la 
l'estudi dels temes inclosos a l'o 

lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE 

a]«El Sr. Fernandez pren la 
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la pàgina 12, en el primer paràgraf 
intervenció del Sr. Font, no hi consta que 
dir que "aquests terrenys, ja havien estat 
propi Ajuntament anteriorment. 

on hi ha la 
el Sr. Font va 
proposats pel 

També diu que a la mateixa pàgina, en el parà¡raf 
tercer, a la intervenció del Sr. Alcalde, no hi consta 
tot el que aquest va dir i concretament una expressió que 
deia: "El Sr. Fern,ndez amb la seva actitud està donant 
una verdadera lliçó de democràcia." 

La Secretària manifesta que els Srs. Regidors 
tenir en compte que l'acta és una síntesi 
intervencions, que no té perquè recollir de 
literal tot el que es diu i que si algun regidor 
consti en acta de manera expressa alguna cosa que 
cal que ho manifesti al moment de la intervenció. 

han de 
de les 

manera 
vol que 
es diu, 

Sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat l'acta de 
la sessió anterior del dia 26-10-993, amb les esmeses que 
demanava el Sr.Fern,ndez. 

2n.-«APROVAR LES BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PER 
COBRIR UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. 
demana la paraula i diu que a les bases no es 
l'exigència de parlar el català i que creu 
necessari que hi fos. 

Fern,ndez 
contempla 

que seria 

El Sr. Alcalde respon que ja s'exigeix un dictat en 
català, la qual cosa considera que es vàlida per veure si 
l'entén i l'escriu. 

Sense que ningú més no demani la paraula, s'aprova per 
unanimitat: 

«Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la 
convocatòria per a la provisió de les següents places, 
vacants, incloses a l'oferta pública d'enguany, 

1 plaça Agent Policia Local ..... concurs oposició 
lliure. 

Segon.- Publicar la convocatòria juntament amb les 
Bases al B.O.P. i un extracte al D.O.G. i al B.O.E.» 

3r.-«ADQUIRIR EN EL TRAMIT DE MUTU ACORD LES FINQUES 
AFECTADES PER LA URBANITZACIO DE LA TRAVESSERA DE LA 
BAIXADA DE CALDES, PROPIETAT DELS SRS. CARLES MATEU 
CASELLAS, JOAN PARETA FAUSELLAS, JOAN CASTELLO ALBERT! I 
JOSEP AMARGANT FAUSELLAS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que es 
produeixi cap intervenció s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Adquirir les finques propietat de Carles 
Mateu Casellas, pel preu de 20.016--PTA; de Joan Pareta 
Fausellas, pel preu de 96.000--PTA; de Joan Castelló 
Albertí, pel preu de 1.252.020--PTA i de Josep Amargant 



Fausellas, pel preu d'1.081.800--PTA, que havia establert 
l'Ajuntament a la seva valoració aprovada en data 30-3-
1993, i que ha estat objecte de la conformitat dels 
interessats, segons els seus escrits de data 6-10-1993, 
8-10-1993, 22-10-1993 i 22-10-1993 respectivament. 

Segon.- Donar per definitivament acabat l'expedient a 
què s'ha fet referència en la part que correspon a les 
finques dels Srs. Carles Mateu Casellas, Joan Pareta 
Fausellas, Joan Castelló Albertí Josep Amargant 
Fausellas. 

Tercer.- Procedir a l'ocupació de les finques i a 
efectuar el pagament del preu just corresponent. 

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per a l'execució de 
tot el que s'ha acordat i a la signatura dels documents, 
les actes i les escriptures corresponents.» 

4t. - «CONSIDERAR ACOMPLERT SENSE AVINENÇA EL TRAMIT DE 
DETERMINCACIO DEL PREU JUST DE LA FINCA PROPIETAT DE LA 
SRA. MONTSERRAT ROS SALA, AFECTADA PER LES OBRES 
D'URBANITZACIO DE LA TRAVESSERA BAIXADA DE CALDES I 
APROVAR EL FULL D'APREUAMENT FET PELS SERVEIS TECNICS 
MUNICIPALS.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que es 
produeixi cap intervenció s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Considerar acomplert 
tràmit de determinació del preu just 
de part de la finca propietat de la 
SALA en l'expedient de referència. 

sense 
per a 
SRA. 

avinença el 
l'expropiació 

MONTSERRAT ROS 

Segon.- Aprovar el full d'apreuament emès pels serveis 
tècnics municipals, pel valor de 57.583--PTA per a la 
finca de 59'61 m2, i pel valor de 10.896--PTA per a la 
finca de 11'28 m2. 

Tercer.- Comunicar aquest full a la interessada, la 
qual disposarà d'un termini de 10 dies per acceptar-lo o 
rebutjar-lo. 

Quart.- Manifestar que es consideraria determinat el 
preu just si dins el termini es procedís a la seva 
acceptació, i es procediria, en aquest cas, al seu 
abonament i a l'ocupació de la finca sense necessitat de 
cap nou acord, segons el que disposen els articles 48 i 
següents de la Llei d'Expropiació Forçosa. 

Cinquè.
estès per 
l'expedient 
següents de 

En cas de no acceptar el 
l'Ajuntament, procedir a 
segons el que assenyalen 

la dita Llei.» 

full d'apreuament 
la tramitació de 
els articles 32 i 

5è.-«SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT LA 
CONSTRUCCIO DE DUES AULES DE PRE-ESCOLAR.» 
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Es llegeix la proposta d'acord i sense que es 
produeixi cap intervenció s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Sol.licitar al Departament d'Ensenyament la 
construcció de dues aules de pre-escolar que poguessin 
entrar en funcionament a l'inici del curs 94-95.» 

6è.-«RECUPERAR LA TRAÇA DEL FERROCARRIL DE SANT FELIU 
DE GUIXOLS A GIRONA AL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE 
LLAGOSTERA I CONVERTIR AQUEST ESPAI EN UN SISTEMA VIARI 
PEATONAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Nuell, el qual exposa que es tracta de recuperar els 
terrenys de l'antiga via del carrilet de Girona a Sant 
Feliu. En principi sembla que pel tram de Llagostera no 
ha d'haver-hi problemes, ja que els terrenys són 
propietat de l'Ajuntament. 

Sense que es produeixi cap més intervenció s'aprova 
per unanimitat: 

«Primer.- Manifestar la voluntat d'aquest Consistori 
de recuperar la traça del ferrocarril de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona al seu pas pel terme municipal de 
Llagostera. 

Segon.- Adherir-se a la proposta feta pel Consorci per 
al Centenari del Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona 
de convertir aquest espai en un sistema viari alternatiu 
peatonal i per al trànsit rodat sense motor. 

Tercer.- Col.laborar amb el Consorci en les possibles 
actuacions conjuntes que s'hagin de realitzar amb aquest objectiu.» 

7è.-«APROVACIO DE LA URGENCIA DELS SEGÜENTS TEMES: 

lr.- RATIFICACIO DECRET DE L'ALCALDIA ON ES SOL.LICITA 
A L'AJUNTAMENT DE STA.CRISTINA D'ARO AUTORITZACIO PERQUE 
ELS CARNISSERS DE LLAGOSTERA PUGUIN UTILITZAR ELS SERVEIS 
DEL SEU ESCORXADOR. 

2.- APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 
L'EXERCICI DE 1992. 

3.- RATIFICACIO ACORD JUNTA PATRONAT HOSPITAL
RESIDENCIA JOSEP BAVLIDA SOBRE FORMALITZACIO POLTSSA DE 
CREDIT AMB CAIXA DE GIRONA.-» 

El Sr. Alcalde sotmet a 1 'aprovació del Ple la 
declaració d'urgência dels temes abans esmentats. 

Explica que pel que fa al t<>ma de 1 'escorxador, no es 
va incloure a l'ordr·e del dia, ja que encara no se sabia 
com es podria resoldre el tema. 

Pel que fa 
d'exposició al els comptes no havia acabat el termini 

p1íblic i en] trametre els comptes a la 





13'26 • 
otas .a. 

Comiaai6 diaponibilitat. 0'60 X 
P•r ter front ala dèJ~jta •oaent~a 4• 

Tàrt:911'.- l"acultar el Sr, Narcta c....- Me_,rau, Alceha 
i Pre•ideat del Patronat de l'Hospital-Residència ~ 
Bauliaa per signar els doc~ents oportuns.» 



llè.-«PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Alcalde pren la paraula i informa de la posada 
en funcionament del taller de disminuïts al local del 
carrer Barceloneta nQ 4. Diu que es fa en conveni amb el 
Consell Comarcal i el Fons Social Europeu. L'Ajuntament 
hi ha posat les instal.lacions. Al taller hi assisteixen 
gent de Llagostera i rodalies. Afegeix que al mateix 
local també s'hi farà un talleret per mainada del poble 
que necessitin un suport especial. Acaba informant que el 
dia 22 de gener s'inaugurarà el Punt d'Informació Juvenil 
que estarà ubicat al Patronat Municipal d'Esports. 

El Sr. Fernandez pregunta quan estarà llest el 
pressupost del proper any. 

El Sr. Agustí respon que s'hi està treballant. 

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que abans 
d'aprovar-lo s'haurà de veure el pressupost de l'Estat i 
de la Generalitat, ja que aquests condicionen els 
pressupostos dels Ajuntaments. 

El Sr. Fernandez pregunta com està el tema del 
contracte de lloguer de l'edifici del Casino. 

El Sr. Nuell diu que va endavant, que a l'esborrany 
que es va entregar s'hi han introduït unes petites 
modificacions. Que és probable que se signi el proper 
dimecres i que després ja es portarà a ratificació del 
Ple. 

El Sr. Fernandez pren de nou la parala i demana al Sr. 
Alcalde, com a President de la Mancomunitat del Ridaura, 
pels Estatuts de la Mancomunitat de l'Abocador. Diu que 
va anar a Santa Cristina, seu de la Mancomunitat a 
buscar-los i primer varen dir-li que ja els hi donarien i 
quan va tornar-hi li varen dir que els demanés al 
Sr.Alcalde de Llagostera. 

El Sr. Alcalde diu que efectivament ell els hi farà 
arribar, però que els hi donarà quan estiguin signats els 
nous.» 

I no havent-hi més assumptes per tractar s'aixeca la 
sessió a tres quarts d'onze de la nit, de tot el que jo, 
la Secretària, en dóna fe. 

LA SECRETARIA 
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\CTA NQ 10/93 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 28 DE 
DESEMBRE DE 1993.-

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
vint-i-vuit de desembre de mil nou-cents noranta-tres es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
celebrar sess1o ordinària, sota la Presidència de 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'ussistència 
dels Regidors, Srs. Robert Portas Gruart, Lluís Nuell 
Creus, Josep Albi Matamala, Josep Agustí Canals, Fèlix 
Pallarols Negre, Joaquim Masferrer Serra, Josep Fernindez 
Miguélez, Antoni Font Parés, Francesc Cabarrocas Torrent, 
Paula Gómez Leyva i Joaquim Castelló Boadas. Excusa la 
seva assistència el Sr. Josep Ayach Costa. Actua com a 
Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents 
Barnadas. 

La Presidència declara oberta la sessió i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr .- «APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-» 

«al S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió 
anterior del dia 30-11-1993.» 

2n.-«RATIFICAR 
INDEMNITZACIO PER 
PROPIETAT DEL SR. 
COSTA BRAVA.» 

DECRET DE L'ALCALDIA EN RELACIO A LA 
L'OCUPACIO TEMPORAL DELS TERRENYS 
JOSEP PONS BORRELL SITUATS AL CARRER 

Es ratifica per unanimitat el següent Decret de 
l'Alcaldia-Presidència de data 23 de novembre de 1993: 

«Primer.- Estimar la valoració efectuada pel SR. JOSEP 
PONS BORRELL com a indemnització per a l'ocupació 
temporal dels terrenys de la seva propietat, situats al 
carrer Costa Brava, xifrada en 40.000--PTA. 

Segon.- Procedir al seu pagament. 

Tercer.- Aquest acord haurà d'ésser ratificat pel Ple 
de l'Ajuntament.» 

3r.-«DESESTIHAR LA VALORACIOO EFECTUADA PEL SR. 
JOAQUIM MARUNY SOLES PER EXPROPIACIO DELS DRETS 
ARRENDATARIS DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUADA 
AL CARRER CONCEPCIO NQ 20 I APROVAR LA VALORACIO 
EFECTUADA PELS TECNICS MUNICIPALS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningd no 
demani la paraula s'aprova per unanimitat: 

«Primer.-Considerar acomplert sense avinença el tràmit 
de determinació del preu just del dret de lloguer del Sr. 
Joaquim Maruny Solés, sobre la finca de propietat 
municipal situada al e/ Concepció nQ 20. 

Segon.- Aprovar el full d'apreuament emès pel tècnic 



municipal. 

Tercer.- Comunicar aquest full a l'interessat, el qual 
disposarà d'un termini de 10 dies per acceptar-lo o 
rebutjar-lo. 

Quart.- Manifestar que es consideraria determinat el 
preu just si dins del termini es procedís a la seva 
acceptació, i es procediria, en aquest cas, al seu 
abonament i a l'ocupació de la finca sense necessitat de 
cap nou acord, segons el que disposen els articles 48 i 
següents de la Llei d'Expropiació Forçosa. 

Cinquè.
estès per 
l'expedient 
següents de 

En cas de no acceptar el full d'apreuament 
l'Ajuntament, procedir a la tramitació de 
segons el que assenyalen els articles 32 i 

la repetida Llei.» 

4t.-«APROVACIO DE LA URGENCIA DELS SEGÜENTS TEMES:» 

lr.- RATIFICACIO CONVENI ENTRE EL CASINO LLAGOSTERENC 
I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA. 

2n.-ADHESIO A LA CAMPNAYA D'OMNIUM CULTURAL PERQUE ES 
CONCEDEIXI AL SR. XAVIR SALA LA CREU DE SANT JORDI.-

El Sr. Alcalde sotmet a l'aprovació del Ple la 
declaració d'urgència dels temes abans esmentats. 

Explica que pel que fa al tema del Casino, no es va 
incloure a l'ordre del dia, ja que el conveni es va 
signar una vegada la Comissió Informativa havia 
dictaminat els temes que es portaven al Ple. 

Quant a la adhesió a la Campanya d'Omnium Cultural es 
va rebre una vegada ja feta la Comissió Informativa. 

Es declara la urgència dels temes exposats per 
unanimitat dels presents. 

5~.-«RATIFICACIO CONVENI ENTRE EL CASINO LLAGOSTERENC 
I L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA.-» 

Es llegeix el conveni i sense que ningú no demani la 
paraula s'aprova per unanimitat: 

«A Llagostera, el dia 21 de desembre de 1993. 

REUNITS: 

D'una banda el Sr. Narcís Casas Masgrau, actuant com a 
Alcalde de l'Ajuntament de Llagostera, assistit per la 
Secretària de la Corporació Sra. Dolors Torrents 
Barnadas, i de l'altra, el Sr. Pompeio Pascual Coris, 
actuant com a President del Casino Llagosterenc i en 
representació d'aquesta entitat 
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Be llefèix la proposta d'acord i eea•• que a~ 
deaani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Priaer.- Ordenar l'enderroc de lea obre• ~etee .. 1 



Sr. DOMINGO GISPERT ESTEVA a la part posterior 
carrer Tossa nQ 8, consistents en la construcció 
magatzem de planxes metàl.liques, d'uns 80m2 • 

del 
d'un 

Segon.- Advertir el Sr. DOMINGO GISPERT ESTEVA que, 
passats quinze dies sense haver procedit a 
l'enderrocament, es procedirà, a càrrec seu, a l'execució 
subsidiària per part de la brigada d'obres de 
l'Ajuntament, sota la direcció de l'arquitecte 
municipal.» 



explica que 
els tècnics 

Sense que ningú més no demani 
unanimitat el següent acord: 

«Primer.- Estimar la petició 
Arbusé Turon per tal de procedir 
de l'Estudi de Detall referit 
Plaça Catalunya nQ 9, i 
l'Ajuntament en sessió del dia 23 

Segon.- Aprovar la modificac 
redactat per Ragolta & Oriol 
relatiu a l'edificabilitat de la 
Catalunya nQ 9, propietat del Sr. 
procedir a la correcció formal de 
existent en l'Estudi de Detall 
l'alineació posterior de la 
paral.lela a la línia oficial del 
G" i no la línia "O-M" grafiada 

Tercer.- Notificar aquesta 
veïns afectats, i concedir-los 
efectes d'examen 

8è.-«ESTIMAR LA RECLAMACIO 
MARUNY SOLES CONTRA L'ACORD DE 
28-12-1993.» 

Es llegeix la proposta d'acord 
demani la paraula, s'aprova per 

«Primer.-Estimar el recurs de 
Sr. Joaquim Maruny Solés, 
Municipal de data 29 de desembre 
considerava acomplert sense av 
determinació del just preu del 
Joaquim Maruny sobre la finca 
situada al e/ Concepció núm. 20, i 
l'esmentat acord, el qual quedarà 
forma: 

"1r.- Rebutjar la 
Maruny Solés i requerir-lo perquè 

di es, a comptar des del següentc~i:;;~=~;;r¡¡;¡;;;;¡ presenti full d'apreuament on es 
estimi el dret que s'expropia, 

al.legacions estimi pertinents, a::~~.:;::::::~ 
valoració haurà d'ésser forços 
estar avalada per la firma d' Oil 
professional expedit per 1 'Estat. 

2n.- En compliment del 
Reglament d'Expropiació 
d'iniciació de l'expedient 
setembre de 1993."» 





Bl Sr. Alcalde respon que la Coaiaai6 6rlaa14ii 1.a 
co-.araea i els altres actes, mentre que e~ Oaaiao 
org&altaa ela balla. 

Sec•id&Ment pren la paraula el Sr. Nuell, i dlu .._ 
vol ter una rèplica a 1'4ltlma revista "La Veu~ ~ue bàa 
editat ela Independents i demana que conatl ea ae~. 
Segueix dient que ell, en lloc d'escriure les coaea li 
agrada d!r•lea a la cara. 

DiU' que tan una aèrie d'afiraaeionw, ent.r. et.Uà 
parlen d'a•ics i vol recordar~los que ea el ao..at de laa 
eleoeioaa ~ren ésser els Indepeadenta QW. v~ aaa~ ~ 
busü.- el PSC per éaser aiea. Pal l¡ue 'f&- al .,aa llt•a, 
en Illa to deapreeltiu, que el poble ela ooàltd.a Mlt. 
eapeaa _ _. el peble ela coneix a teta, t__.é • •ll• el 
pobl.è '• Jll't.lt i ea ecmeix t.~oa, .. ~.... .S. 
Ia~nta Ulla aiea •As. l'a refedac•• a l.a hel6 ... 
prellüt.at'en re1.at1.va a-la moña iln:btatao<ial i al fuW....tAJ 
htf•iWith: que ... f•1.' el PH al -s aecAeat. Dàa qae u 
el Ple •• ea .,.. retMlt.;l'&1" la ~~~oàt:a, •1 ....._ 
d' IdepiNídeata. ao va poder déaoat.ar ai ... _. reapo**"
conereta a rd dei que 'lleien a la eaoci6 i •U~ 
Soctiail ':l•t.. varen propCH&e.r ••• ....... , CJt11t • 
a•accept~en i ell ara ea pregunta ai el qae .. liew ~ 
que" •••e\"6a el JIDtiu o la pro)loata òótlereta. ._naa .-. 
la .,....íJ«*ta Ml •ra fliMèn.. Ela Ind:epMa4eate diU81l ..- a 
seu ~ •• eao~it filie ella hi t ... n int..rehn, .....
Que d'aixa ao n'hi ha cap dubte i que 6a molt més evia..t 
q¡ae u ela mMi.11a obscurs que ella. deiAB 1 qne ao .._ 
pofQt¡ ILcltwril' ~bla BÓl'l, 

P.,._ altN ban&, pel que fa a lea àl.luai•na al.e 1.1._ 
de treball, el PSC, està orgull6a d'~er partiei.-t .. 
la reforma del personal, ja que s'ba regularitaat la 
si~i6 de aelts treballadors, que eo estav .. d'al~• a 
la e&cur&tat Social • 

._1 'úe fa a la 
~ue ~an ea va fer, 
de l'Aju&taaeat per 
aab aolta dignitat. 

centra.tactó del seu fill ~ ~ ~~~ 
ell estava a l'aposició i •• di~ 
aquesta i alcuna altra rai i Jll-cA 

Afe.etx que fa poe algú tamb6 ha dtaitit ._ 
l'AJuntament per motius no tan dignes. Aclareix que.- fa 
vint-i-vuit anys que està a l'Ajuntament, no obstant 
aixa, que lluita en fa molts més. Deaaaa que no ela 
preguntin a ella per la zoaa industrial, ni la ~ hi ba 
ara, ni la que proposen, que en tot cas ho haurien de 
preguntar al Sr. Galobardes que en aquell moment era de 
Converg¡ncia o al Sr. Casas, pera mai ala membres del 
PSC, que no tenen terrenys enlloc. Ells volien una sona 
industrial i la que es proposà en el seu moment els 
semblà bé, 

Pel que fa a les seves afirmacions, que amb tanta anys 
se li han acabat les ganes de treballar, diu que és 
possible, però que no obstant, vol recordar-los que 
després de les eleccions quan es varen trobar per 
estudiar un possible pacte varen dir que a l'Ajuntament 
no calia anar-hi, ja que els funcionaris ho feien tot, 
per la qual cosa pensa que ells no les perdran mai les 
ganes de treballar, ja que mai no les han tingudes. 





Jl. k, CU.a pren la praula i dil.l C11J8 COS'~UIIOJ.6- ........ 
6a deainfor-r la població i aixi; 6a el ... tau •1*' 
Independents amb la VEU. Que és un fet ~ue quan ela va~._ d...-.• expliaaeioaa sobre al&uoea expr .. aiooa da l• 
110~i!S pre_.ntad• no varen donazo.,.ne-: cap. Que u -6 
COJ'&'OCte CIU& Ull 1•\IP de 1 'Aji.Ultaaent. 88' B. C&l"PfllU M'i; 
alioJ'e o.- alt..-ea d 1 una aaAel'a tan in~•-*' i aen... ~ 
dilf' re111 concret. Diu que a la VEU hi ha uaa- drilt 
d' ineonereciona i veritats a aitce.ee .,... <Maial~ k 
l'oàl-=16. -Afeleb •v• li xoca ~~~ ea alau- o.eoa L.-. 
!Ml' ~· ea la aoaa ~uatfl'ial aicuia teftt.t -~...-. 
i -.ria taAt pe¡ W eo-.6-, aeure 111ae • alU.. ~ ki 
•irin t:ant, coa 6a el •aa en quA .. v.~ ...,,.._ .., 
vo-t.r l'....-ovaci6 de les quotoea d'urbaniltll&c.i6 ~ liM 
S... i .._.t • ""guê 4•ien !1.-ue conaida•a~r•~ =t. be-'.S. 
P~ t~•baet~ü cJ• fer c&n-ec .cle 1 .. ----• 
~~~~~~~ i '~~'"' a'bavia de ~t' --~·• ~ ~ 
.......... ._1$, aallf .. t:. tua la llei! ~a• bo llu a.bth -ídiilt li 
t¡Q.l ••• ev:Weaajea el tteu àRia. a.... ~w1• 
P~..., ~6udiaant a J.a t'est•• A aeaua que~ 
\_... la Ien\ a'a4o~à de la i-.or•litat QU.. ~ 
re»a..,..-a pe¡r pa-\ del aroaotor 1 .4e la• Dezo~ -4Wt" ll 
doMa npgrt. Ne troba bé pe •11• J11181lin cür el:;;t~~te. __ ,_., 
IUdllt.l&,...dtm._t tal ... eapactaUvea..a la ... ,, o.._.... .. 
•~ llllflt.ai-pala i fi.aa i ~ a l•• .. ~tltOilea i .. ..._ se» li"!..._... .,._»oat.ea coacretea f aeb el _..., &t .,.__...t.",. ooa ara Qhl'l I'OB'PDilien ala ..ab..a del .... 

Afaceix Qqe durant ela 6 anys da aandat a l'Aj.a~ 
a'.ha "ocur•t •1 bé coaú. Que ara és un aal aoaeat delut 
a lk CJriai, JMJZ!~ que el fet que lai ha&~ uu _... 
i~~~al a JUn\ peraetrl venir a lee eap»e•••~ 

S.1 que la a lea contractacions de filla de -~d-.. 
aoo1aliates, ea varen fer correctaaent i a6n paa ..... 
coapetenta. No hi ha cap incompatibilitat pel fet d'6a_.r 
fill• d~ •••ido~a muoicipala, 

_:]f' coOQreten ni proven lea insinuacions. AleeeJ!x ..
•• ratif~a ea lea aevea declaracioua al ~•nt, on ~ 
que l'oposició no haurà portat res a l'Ajuntament. 
deaaaa que no facin perdre el temps. Que facin cosea 
poeltivea. Que no difamin i que treballin pel ae.~i 
públle. 

El Sr. Albà pren la paraula i demana sobre lea quotes 
d'urbanització pendents de pagament del Sr. Galobardea, 
coa a promotor de lea obres de Mas Sec i Raaet, 

El Sr. Casas respon que la societat Dihabaa, 
representada pel Sr.Galobardes, no ha fet efectives la 
resta de quotes d'urbanització, que recentment s'ha 
tingut una reunió amb l'advocat del Sr. Galobardes i que 
l'Ajuntament ja ha manifestat la seva postura de dur a 
terme totes les accions que calguin per cobrar de 
l'empresa o dels seus ex-socis, ja que el Sr,Galobardea 
va comprometre's en una reunió que va fer-se a 
l'Ajuntament amb compradors de les cases, que Dihabsa 
pa¡aria les despeses d'infrastructura a les quals es va 
comprometre en el seu dia. Afegeix que si l'actitud del 





~~VACIO INICIAL ESTATUTS JUNTA 
SELVA BRAVA.-» 

Bs llegeix la proposta d'acord i sense qua ningú ~ 
demani la paraula a' aprova per unanimitat la ~\ 
proposta: 

Ca} Priaer.- Aprovar inicial~nt el 
d'Estatuts i de Bases d'Actuació Selva Brava. 

S.&on.- Sotaetre aquest acord, &JBb el ProJtte~ 
d' ht:at.'\tt& i Bues d'Actuació, a informaci.6 p'llbl.1.M ptt¡, 
un teraiai de qqinze diea, mitjaaq•t. e4i.,etu a publ.io.w 
al tauler d'&nu.neia _.uoipal, al Butll•tf Ofwial. :cM .W.. 
Prevíncia i a un di$ri dels de aaJor pi~~i4 i 
notificant persoaalaen~ a tota el• 'rGPtet-.!a ~ 
terrenvs de l'àmbit afectat pel sistema d actuac~6.• 

3~.-« CONVOCAR SUBHASTA PER A L'ADJUDIGAQtO n• ~& 
OBRBS D'URBANITZACIO DE LA U.A. LA NATA, ZA FASB.-» 

8a ~leaeix la prQPoata d'aco~d , •1 ~. F~~ 
cieJiaea la para\tla i aol.Ucit.a qlle e\1 pe¡ui:a t.ctt.u lea 
aeaures perquè els veïna pateixin el ainia de aol¡•tiea~ 
ja que durant les obres de la lA fase, varen estar aolta 
dies sense poder entrar ala garatges. 

El Sr. Portas repon que els tècnica de l'o~~& faa 
visites peribdiques, perb que no obstant ai~, ~ els 
veïna tenen al1un problema ea poden posar en con~~ 
la Junta de Veïna, que ho trameten a l'Ajuntaaent. 

Sense que ningú m6a no demani la paraula s'aprova per 
unoimitatz 

«Primer.- Contractar mitjançant subhasta pública la ZA 
fase de les obres d'urbanització de la U.A. La Mata, -.b 
un pressupost de contractació de 69.659.093•-Pt4. IVA 
inclòs. 

Segon,- Aprovar el plec de condiciona administ~ativ•• 
particulars que haurà de regir la contractació de les 
obres pel procediment esmentat. 

Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel teraini de 
quinze dies, mitjançant anunci publicat al Butlleti 
Oficial de la Provinica i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, el plec de condicions, a 
l'efecte de possibles reclamacions. Atès el que disposa 
l'article 274 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
s'anunciarà simultàniament la subhasta pública a què fa 
referència. 

Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, el Sr. Alcalde o membre de la Corporació en qui 
delegui per a la tramitació i execució del present 
acord.-» 



4t.-«CONVOCAR SUBHASTA PER A L'ADJUDICACIO DE LES 
OBRES D'URBANITZACIO DEL POLIGON II DE LA ZONA INDUSTRIAL 
(U! FASE).-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«Primer.- Contractar mitjançant subhasta pública la 1~ 
fase (moviment de terres, voreres i sanejament) de les 
obres d'urbanització del Polígon II de la Zona 
Industrial, amb un pressupost de contractació de 
26.719.002--PTA, IVA inclòs. 

Segon.- Aprovar el plec de condicions administratives 
particulars que haurà de regir la contractació de les 
obres pel procediment esmentat. 

Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de 
quinze dies, mitjançant anunci publicat al Butelletí 
Oficial de la Provínica i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, el plec de condicions, a 
l'efecte de possibles reclamacions. Atès el que disposa 
l'article 274 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
s'anunciarà simultàniament la subhasta pública a què fa 
referència. 

Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, el Sr. Alcalde o membre de la Corporació en qui 
delegui per a la tramitació i execució del present 
acord.» 

5ê.-«APROVAR LES QUOTES D'URBANITZACIO CORRESPONENTS A 
LA 1~ FASE DE LES OBRES DEL POLIGON II DE LA ZONA 
INDUSTRIAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«Primer.- Aprovar el repartiment de quotes 
d'urbanització corresponents a la 1~ fase de les obres 
d'urbanització del Polígon II de la Zona Industrial 
(moviment de terres, voreres i sanejament. 

Segon.- Notificar individualment als propietaris 
afectats aquest repartiment de quotes amb caràcter 
provisional i a compte de la liquidació definitiva dels 
costos d'urbanització un cop realitzats els treballs.» 

6è.-«APROVAR LA CESSIO D'UNES PECES DEL MUSEU 
MUNICIPAL AL CENTRE D'INVESTIGACIONS ARQUEOLOGIQUES.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«Primer.- Cedir en dipòsit les restes d'una cràtera 

6Í7813 •A 



àtica de figures roges, junt amb dues civelles de cinturó 
trobades en el seu interior, n~m. d'inventari 104, 168 i 
169 al Centre d'Investigacions Arqueològiques perquè 
puguin ser dipositades al Museu d'Ullastret o on millor 
consideri l'esmentat Centre.» 

7è.-«APROVAR LA MODIFICACIO DE L'INVENTARI MUNICIPAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«Primer.-Aprovar la modificació de l'Inventari de béns 
municipal que consta a l'expedient. 

Segon.- Trametre còpia de l'Inventari al Govern 
de la Província i a la Delegació del Govern 
Generalitat de Catalunya.» 

Civil 
de la 

8è.-«APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST MUNICIPAL I 
DELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS PER A L'EXERCICI DE 1994.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Fernandez pren 
la paraula i pregunta per la partida destinada a la 
despesa de telèfon del Dispensari, la qual creuen que és 
molt elevada. 

El Sr. Alcalde respon que el pressupost és una 
previsió i que no vol dir que s'hagin de gastar. No 
obstant, és evident que la previs1o és en funció de la 
despesa feta en exercicis anteriors. Afegeix que s'ha de 
tenir en compte que al dispensari hi ha molts serveis: 
Creu Roja, metges, ATS, assistents socials i a més hi és 
inclòs el "busca". No es té la factura detallada del 
telèfon perquè el n~mero és vell i no ho permet. Fins i 
tot s'havia pensat canviar-lo per un de nou, però tenint 
en compte que és un servei molt utilitzat pels veïns i 
que aquests ja coneixen bé el número, no s'ha fet. 

Sense que ningú més no demani la paraula, s'aprova per 
unanimitat: 

«Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general 
per a l'exercici de 1994 i la plantilla de personal que 
comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i 
personal laboral, els quals queden establerts de la 
segiient forma: 

PRESSUPOST MUNICIPAL 1994 

INGRESSOS 

Capítol I 
" II 

III 
IV 
v 
VI 

Impostos directes ......... . 
Impostos indirectes ... . 
Taxes i altres impostos. 
Transferències corrents. 
Ingressos patrimonials .. 
Alienació d'inversions reals. 

153.400.000,-
10.000.000,-

252.116.273,-
82.101.000,-

1.050.000,-
36.500.000,-



" 
" 

VII Transferències de 
VIII Actius financers .. 
IX Passius 

DESPESES 

Capítol 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

I 
II 
III 
IV 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Despeses de pe 
Despeses de 
Despeses financ 
Transferències co 
Inversions reals •. 
Transferències de 
Actius financers •• 
Passius financers. 

PATBQMT lUJNICIPAL D'ESPORTS 

INGRESSOS 

Capítol 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

DESPESES 

Capítol 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 

I 
II 
III 
IV 
VI 
VII 
VIII 
IX 
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Impostos directes. 
Impostos ind 
Taxes i altres 
Transferències e 
Ingressos patr 
Alienació d'invers 
Transferències de 
Actius financers .• 
Passius financers. 

TOTAL I 

Despeses de per 
Despeses de béns 
Despeses finance 
Transferències 
Inversions reals •• 
Transferències de 
Actius financers .. 
Passius financers. 



,. 
,...... ... tlé perBoaà:l •••••• 
n...,. ••• de bena Cftrenta 
i t~en-ei• ................. . 

III Deapeaea tinanceree ••••••• 



IV 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Transferències corrents .. , 
Inversions reals ......... . 
Transferències de capital., 
Actius financers ....... , .. . 
Passius financers ......... , 

TOTAL DESPESES ....... . 

PLANTILLA 1994 

38.543.602 
231.710.200 

18.000.000 

625.468.691 

Denoainació Vacants Extingir Grup Observacions 

A.- PERSONAL FUNCIONARI 

I -Amb habilitació de caràcter 
nacional. 

1.1 Secretari ......... 1 
1.3 Interventor ....... 1 

II -Escala d'administració Ge
neral. 

2.1 Subescala Tècnica ..... . 
2.2 Subescala administra-

tiva., .• ,, .......... 2 
2.3 Subescala auxiliar .. 3 
2.4 Subescala subalterna .. 

III -Escala Administració Espe
cial. 

3.1 Subescala tècnica ....•. 
3.2 Subescala de Serveis 

especials 
3.2.1. Classe : Policia 

Caporal •.•••. 
Agent ....... . 
Agent.,,,.,., 

Local 
1 
8 
1 

3.2.2. Classe : Places de 
Comeses Especials. 

3.2.3. Classe : Personal 
d'oficis .... 2 

B.- PERSONAL LABORAL. 

Denoainació Dedicació 
Total I Parcial 

I.- D'activitat Continuada. 

Agutzil ........ . 
Cap de Secció .. . 
Arxivera ...... ,, 
Conserge Escoles 
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1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

A 
A 

D 

e 
D 

Vacant 
Vacant 

D (Oferta 93) 
D ( 6 mesos) 

E 

Regim vinculació laboral 
Indefinit I Temporal 

I. 
I' 
I. 
I. 



f •:ite~ 11 ••• ,. ... 

II!Dtl.l~ ~x-·b ••• ' ••.••••.• .... ~ •... , .............. . 
~te ••• , ........ , ............ ~ 

D.• PIRBONAL DEL PATRONAT DE L'HOSPITAL-RESIDBNGIA. 

- D'activitat continuada 

CUiaera • . . • . • . • . . . . . • . . . • . . • • • 1 
Netejadores • • • . • • • • . • • • • • • • • . . 2 
Boaaderia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 



- D'activitat temporal o durada determinada 

Auxiliar clínica ............. . 
Cuinera ....................... . 
Netejadora .................... . 

2 
2 
6 

T. 
T. 
T. 

Segon.- 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.» 

o 





la '"' P•rnAnde• fa referència a un acord el Ble 
di-M-lnUU, relat.i'll. a la 
ca--..eM 

-. &1:-. .AJ..oalde respon c¡ue hi ha en edudi 
projecte. Que el tema es complex, Ja Que aab 
in~ , laei6 en alauna punt. s de la carr'tttera> 
Pèàd ~cal'i* 

llk•· iMlix PaUarols afegeix que a aês el- pro¡jecb 
ba\W."A de. rebre el :vist-i-plau de Carr.eteree. 

11 Sr Fernandez deaana si hi ha alg4n project& .ebre 
la val"iut. 

~1 Sr Alcalde respon que el que hi ha êa un prQde~ 
de b•oblaunt~ 

Il. St'· Fet:'nandez sol . licita que sempre que hi hac.i lm 

acte d'obertura de pliques de subhastes o concursos se'ls 
ho croau&i(lui pe.nwè si bo creuen CO;llVeaifm:t P'Qt~U'Ül 
aaaiatu~. 

1'-.bê ~ pe a-' hauria! de rell'U!rh' el propietari de 
Caa Galzeran perquè tapi un pou que hi ha a la fiboa i 
•u• representa un perill. 

11 Sr. Alcalde respon que es pren nota dels dos ~ecs. 





Excusa la seva assistència el Sr. Robert Portas 
Actua com a Secretària la de la Corporació, Sra. 
Torrents Barnadas. 

Gruart. 
Dolors 

La Presidència declara oberta la sessió i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-» 

«a]S'aprova per unanimitat l'acta de la 
anterior del dia 22-2-1994.» 

sessió 

2n.-«MANIFESTAR L'ADHESIO DE L'AJUNTAMENT A LA LLEI DE 
NORMALITZACIO LINGüiSTICA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«a] Primer.- Mostrar la nostra més ferma convicció que 
la Llei de Normalització Lingüística és plenament 
constitucional. 

Segon.- Mostrar el nostre suport al Parlament de 
Catalunya com a institució amb competència legislativa en 
matèries que la Constitució Espanyola l'Estatut 
d'Autonomia preveuen de titularitat exclusiva de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Tercer.- Mostrar la nostra total adhesió a la Llei de 
Normalització Lingüística que l'any 1983 va resultar del 
consens parlamentari. 

Quart.- Mostrar el nostre rebuig per les campanyes 
interessades contra aquesta Llei que, durant onze anys de 
vigència, s'ha consagrat com un bon instrument en favor 
de la normalització del català, com una garantia per als 
drets lingüístics de tothom i com un factor bàsic de 
promoció de la convivència entre els ciutadans. 

Cinquè.- Mostrar el nostre suport a les converses en 
curs entre el Govern de la Generalitat i les principals 
forces polítiques catalanes, destinades a definir 
objectius de consens per a una etapa en la normalització 
del ~atalà.» 
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~·· Q1
uplad• ~ieu' eJJi 10 C,;_,~ 

l"M -.. :flild:rl "~xu-ae to~alme~tr !'•~-~ 
~r paaot d.e la vorera a tot el llar& c(tJt ~ , 
..._., ~s de •ida inferior o i¡ual a 30 e•· Si el p~~ 
6* e 4A <0111, 11: • h-.ur& de \allar P,fll mil i ~~i~ -.ne Ib 
ca. 

e) Ba vcu.'el18& de ús de 1 '50 ca., podr._ re._iqr~ 
l'encintat i el priaer panot si aquest ls de 30 o 41t éi. 
Si el ~t és de aida iafer~or a 30 ca. porl .aQCIU1G4f
•• una aaplada de 2 peces.» 

... rl.&PBOVAB U VALOJ4Cl0 FE'FA PEL S~. JO~UlV,. 
I SGLBS 1 PER LA QUAL FIXA LA QUANTITAT U QUE ,BS'f~ 
SÈUS DRBTS D'ARRENDAMENT DE L • IMMOBLE N~ 20 DB-t C 

oo~--· 
Ba llegeix la proposta d'acord i senae que nln-~ ai 

d..-ai la paraula s'aprova per unanimitat la sesdéftt 
pro..,s~al 

«~iaer.-Aprovar la valoraci6 feta pel SR. JO~~ 
M*RUNY SOLES per la qual fixa la quantitat en qu• ea\i.a 
el.._ seos dc'et.s d' arrendaaent de 1 'iaaoble Q.$1 IQ del 
~r SoOQe,.!6 en du.--centes ail .-••Ftea (200.00~~
P'l'A) 

Segon.- Denecar la petició fe~a per oc~ la fiaca a 
precari fina quinze dies abans de l'inici de les ohrea 1 
~i~·li eue ~ria de deix~-la lliurf al aoae~t ~n 
•• ee fMi efeçtiu. el pagament d.e la Jl,deiiiOJ.t•acla- • 

1&.-CAPROVAR LA VALORACIO FETA PELS TBCRlOI 
KUIII~~ U BBLACIO AL JUS,'J: .. PBIU QVE CQRMJPON ~~-~~~ 
.8018Rf · èiVJa! 'l'ü.$E&, l?BLS TERUNYS DE LA SEVA ~PIJ'IP' 
UIIQ'Mf& PB.R :LJJ OBQS Di $Ata1AKBJIIT llB ~LA®S'l'W • .t 

la lie_..ei" J.Jt propoat,a-- el' ~rd i ,ense ll)la ~ " 
dllllalli la patau.l._a s '.aprova per ~U•t :ltt¡ .. ,.. 
PJI!"PP8ta: 



6è.-«APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIO 
DEL SECTOR FONOLLERONS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«Primer.- Aprovar inicialment el projecte 
d'urbanització del sector FONOLLERONS, redactat per 
l'arquitecte Sr. Josep Ros Casadevall amb un pressupost 
total de 91.377.794--PTA. 

Segon.- Sotmetre'! a informació pública per un termini 
de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauló d'Anuncis Municipal i al Diari de Girona, quedant 
l'expedient a disposició de qualsevol que vulgui 
examinar-lo per tal de deduir-ne al.legacions.» 

7è.-«APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS I BASES DE LA 
JUNTA DE COMPENSACIO "FONT-BONA".-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'Estatuts i 
de Bases d'Actuació del sector Font-Bona. 

Segon.- Sotmetre aquest acord, amb el Projecte 
d'Estatuts i Bases d'Actuació, a informació pública per 
un termini de quinze dies, mitjançant edictes a publicar 
al tauler d'anuncis municipal, al Butlletí Oficial de la 
Província i a un diari dels de major circulació i 
notificant-lo personalment a tots els propietaris de 
terrenys de l'àmbit afectat pel sistema d'actuació.» 

8è.-«ACCEDIR A LA PETICIO FETA PEL 
ESTEVA I CONCEDIR-LI UN TERMINI DE 
ENDERROQUI EL COBERT CONSTRUïT SENSE 
TOSSA NQ 8.-» 

SR. DOMINGO GISPERT 
DOS MESOS PERQUE 

LLICENCIA LA CARRER 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

lOS: 

53 



!riU ~· Al~ -,.espoa liiUft es fa~à a la prop..,_ ~a.t<f e. 
aa eelebri, perb que passa ara pel Ple 48 1\l~ 
pU fl'tl•)"a-r tpps • 

.. ~ pe ur~~d aés no demani la paraula. s'~ov.a pr 
UJWI.taiU.t: 

«Pri•er.- Ratificar el conveni si¡nat en data 26-1-
19t4 ••tre l'Institut de Religioses de Sant Joae~ i el 
P~r•nat de l'Hospital-Residència "Josep Baulida" de 
Llgoatara.» 

10..-«PRECS I PREGUNTES.-» 

•El Sr. Ll~fs Wuell pren la paraula i p»ecisa que a-Ja ••••1f anterior va dir que la plantada d'a•bras tlndPia 
lio.~1a dies 10 i 11 de març i en realitat es va fe» ela 
dies 17 i 18. 

11 Sr. Pern,ndee pren la pa~aula i pregunta~óa ••ià 
el teaa de lea cases en ruïnes del carrer Procesa6. 

•1 sr. Alcalde respon que Ja 
pe~u~ tre¡ui la cadireta que hi 
seus tècnics sembla que diuen que 
s'espera la resposta per escrit.» 

s'ha ~querit Enhêr 
ha instal.l~a i al• 
no hi ha ruïna, P*-' 

Sense que nin¡ú aés no deeani la paraula, 
Alcalde d6na per acabada la aessi6 a lea deu 
via\-~·ei-c •inu~a del vespre, de tot el 4ue 
Se~tbi1la en d6no fa. 

LA SI:CRJITAIUA 

.J\.Qai\ JIQ 4/N DB LA SESM<> OEL,IWHIA!!IL.A~~~' 
Dl 1994.-

el .-r. 
hores i 
Jo, la 

~ Ua de Llaaoatel'a a lea dau del. vea~ Dli 4tla 
ceq¡ - -.i. de llil rtelP'o.ente noranba-oquatre -.. ....-et{lll • 
la Sala de Saaeions el Ple Munici~al per celebrar ~ 
axtraor4ialriai aota la Presidència de l'Alcalde, Br. 
Na•.(• .c._. Maq:ra'U i Ulb 1' aaatatanci.S dela Re~ 
8S!a ~ Pert.n D.riMU't, Llula Jtdll o.wa, .Uailp¡ ~ 
~ IO.INIP AltUaU Ca.nalla 1 ftlk Pld-la&'Ola 
Jogu'-. .lllèida.I'HI' hr:r., .l~f¡l Q'&ell cvatM'l ft=· 
.,_..... M1tu61ea, Aatoni Pont ~.. ..._ • 
Ma.rr.oeas Torrent, Paula 06aea Le,-va i Joa'I,Ui• et• 
)o..._, MtAI o• r Beehtlt.rla la ft 1.a Cd~--~ ....... ,.......-
Dill .. --" ......... 



1r.-«APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-» 

«a] S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió 
anterior del dia 29-3-1994.» 

2n.-«SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.-» 

«a] D'acord amb el que preveu l'article 26 de la Llei 
Orgànica de Rêgim Electoral (Llei 5/1985, de 19 de juny) 
sobre la formació de Meses Electorals, es procedeix a 
efectuar el sorteig p6blic dels Membres de les Meses 
Electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu, que 
tindran lloc el proper dia 12 de juny, el resultat del 
qual 's el següent: 

SECCIO PRIMERA 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

SECCIO PRIMERA 

Titulars 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Anna Bernà Xirgo 
Manuel Arenas Martínez 
Miquel Bagudanch Miquel 

Joaquim Bernis Mallorquí 
Ramon Alcalà Avila 
M~ Candela Calvo Vivaracho 
José Caicedo Costa 
M~ Carmen Carrillo Rebles 
M~ Jes6s Lopera Jiménez 

Sara M~ Milian Boix 
Angel Martínez Mellado 
José-AntQ Mateo Rodríguez 

Carles Mateu Casellas 
Francisco Martin García 
Yolanda Mufioz Campayo 
Catalina Moreno Fernandez 
Ricard Planas Esteva 
Indalecio Sanchez López 

SECCIO SEGONA MESA A 

Titulars 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

6t7S20 ·A 

Montserrat Barco Casademont 
Javier Arrojeria Agusquiza 
Natividad Barnés Sureda 

77.894.092 
40.318.183 
40.303.453 

40.271.499 
39.661.776 
77.901.276 
40.231.060 
33.921.646 
40.532.887 

18.928.203 
40.272.727 
40.310.640 

40.295.945 
37.748.983 
46.053.227 
40.324.441 
77.913.742 
40.290.651 

40.262.805 
44.141.034 
40.171.485 

lo~ 



o f 

Suplents 

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

SECCIO SEGONA 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

President 
President 
lr.Vocal 
1r.Vocal 
2n.Vocal 
2n.Vocal 

SECCIO TERCERA 

Ti hilars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

SECCIO QUARTA 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Joan Bahí Roqué 
Joan Auladell Rissech 
Joan Capdevila Arbat 
Isabel Cames Gargall 
Josefa Cuenca Ariza 
Mónica Lloveras Ventura 

Montserrat Masdevall Roca 
Josep Martf Miquel 
Rafael Masdevall Riera 

Josep Masvidal Fernandez 
Aurora Marco Miquel 
Xavier Nogué Despuig 
Joaquima Nadal Canet 
Clotilde Puig Iglesias 
Mercedes Tarrés Franch 

José-Enrique Bonamusa Serrana 
Montserrat Bagudanch Serra 
Vicente Boadella Aymerich 

M~ Rosa Casadevall Torrent 
Josep M~ Bartomeu Bonjoch 
MO Isabel Ciurana Paradeda 
Asunción Cisterna Martin 
Joaquin Font Bou 
Antonio Orobitg Morera 

Fernando Burgués Vila 
Angelina Batlle Ribas 
Jordi Boadella Pagés 

Ricard Bordas Pons 
Concepció Aubó Casadevall 
Montserrat Dalmau Menció 
Joan Cruz Estevez 
Joaquima Llagostera Cantal 

40.516.543 
40.246.973 
40.153.324 
40.167.439 
75.656.025 
40.530.861 

40.968.294 
40.268.259 
40.282.258 

43.392.555 
40.523.641 
40.298.429 
40.167.474 
40.229.583 
40.257.791 

40.311.996 
40.239.071 
77.913.687 

77.904.141 
40.248.639 
40.329.661 
40.287.183 
40.237.224 
36.322.815 

36.889.064 
40.497.322 
-!0.285.906 

36.963.792 
40.261.943 
77.913.776 
40.527.741 
77.901.264 



W PM:slêneia daàl .. ._ -oWI"ta la'"lleaa~ f. e•ea-tzoe¡ 
}'~i- Hl.B fi._. iftehi!IOtJ !4! l•Oíl!d•r'.diQ ~fi 



~a- Citar J..'lld.ol:a!lliC•RII~IIII 
.,..~:uJMU~ten\ e l.i , ·:~.ll¡q,~.~~-.:a 
C:0~1it: Jít.dahd.at.raMu CCII.'!I'I&Bl:Ni 

Cia4Uè.- Facu4tar 
.-alaevol docuaent que 
present acord.» 

ar.-«ADJWIGAR LA SUBHASTA <lii•Mitl 
b~UIIIIMIITZACIO DE LA MATA 1 2& 
IIASOLIVER, S.A.» 

Ba llegeix la proposta d' 
claiRfti la paraula, s'aprova per lliiliJII 

•~l".. Aplicar l!a .de,ape~~ ,llill-í.lil 
n6ae.ro 93. &U dlOlU. del prl&llii'YP•IIII 

Qua•t·- ettaY l'adj~ieatar~==~cl~~ 
t.Ue ~rtunament ae li indicarà 1 

eQ6t...Se adaiaiat»atiu cor~&$JMI• 

8iaquè.- Facultar 1•ft~ca.xq" 
4H~l iÍàc111&Ut t.Ue &il1li 
'"~ ac;o.s .• 







._. llqeic la proposta d'acord i seue t,lle nind 11e 
d~i la pa•aula s'acorda per unaniaita~: 

~~r.•~var iniei&laeht la subalvlai~ de la 
UaU:at t1 ~Aetua-ci6 Cli\RRII..JtT en doa flou l'Ó1ijoftlà 
~1-.ta U A. CARRILET•! l U.A. CARalLET-I~ 

Bacon.- Sotmetre'! a informació pública durant el 
t_,.¡~ de 15 dies, mitjançant aauncl que s•inaerirl al 
~lat& Oficial ~e la Provincia, al Biari de otrona i &1 
t.iUiler d • anuncia • Durant aquest període 1 1'ejqMHI~ 
~_. a la Secretaria de l'Ajunt .. ent a dlsposict' de 
qu.laevol que el vul&ui examinar i foraular-hi 1•• 
al leaaciona ~ertinenta. 

~rcer.-Citar personalment als propietaris dels 
terrèays inclosos en la Unitat d'Actuació CARRIL•T.» 

~ -«*CCBPTAR LA OESSIO DELS PARKINGS t i 2 »E LA 
PLACA Da OA~lLUMYAt ESTABLERTS COM A CANON DE LA 
COHOBSSlO ADMINISTRATIVA A FAVOR DE PROJECTES I DTSIBNY, 
S.A.-> 

llé8eix la proposta d'acord i sense que nin&ú no 
la paraula, s'acorda per unanimitat: 

«Priaer.- Acceptar de l'empresa Projectes i Disseay la 
cea•i6 del• p¿r~in8• ae 1 i 2 del subs~l d• la Plata de 
Ca&e.l.un,.., ea concepte de cAnon de la çonoesaió 
adalaistra~i~ per a 1•explotaci6 del subsòl de la Plaoa 
de catalunya. 

Iascrita ~l Registre de la Propietat de Girona, finca 
69141 ~~894, llibre 127 de Llagostera, foli 138, 

Facultar l'Alcaldia-Presidència per a quantes 
s~in aecessàries per a l'execúci6 4'~ua~ 





6.- C/ del Mig 
7.- C/ de Can Darder 
8.- Ronda dels Avellaners 
9.- C/ del Castanyer 

10.- C/ del Prat Maurell 
11.- C/ de Circumval.lació 
12.- C/ del Pollancre 
13.- C/ de la Miranda 
14.- C/ d'Aiguafina 
15.- C/ del Transformador 
16.- C/ del Barratge 
17.- C/ de la Sureda 
18.- C/ de l'Alzina 
19.- C/ de- l'Arboç 

Segon.- Sotmetre-ho a un termini d'informació p~blica 
de 15 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d'edictes municipal, a l'efecte que 
qualsevol persona interessada pugui presentar les 
al.legacions que consideri convenients.» 

14è.-«SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT DE TREBALL UNA 
SUBVENCIO PER A LA CONTRACTACIO DE PERSONES AMB ESPECIAL 
DISMINUCIO.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ning~ no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Sol.licitar al Departament de Treball una 
subvenció per a les despeses del contracte d'un subaltern 
inclòs en el col.lectiu de persones amb especial 
disminució. 

Segon.-Facultar el Sr. Alcalde-President per a les 
actuacions que siguin necessàries per a aquest fi.» 

15è.-«SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
DIVERSES SUBVENCIONS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ning~ no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Sol.licitar al Departament de Benestar 
Social una subvenció per als conceptes següents: 

•Manteniment de l'Hospital-Residència Josep Baulida. 
-Act~itats de la Llar d'Avia. 
~~de l~ació d'adulta. 

S.toa.- Paoultar •l Sr. AlelLlde-Preaident ..., a ~ 
ac~lòna ~ue siguin neceas.riea per à aquest fi.» 



El Sr. Font pren la paraula i pregunta sobre la 
possibilitat d'aprofitar-se de la baixada dels tipus, 
però sense allargar el termini. 

El Sr. Alcalde respon que, 
tresoreria existents, pensen 
allargar el termini i així 
liquides&. 

atesos els problemes de 
que és més interassaW& 
s'aconsegueix una maj~r 

Ningú més no demana la paraula i s'aprova per 
unanimitat: 

«Primer.- Sol.licitar i contractar amb el Banco de 
Crédito Local de España un préstec de 2~7.000.000,- PTA, 
de les quals 187.000.000 PTA es destinaran al 
refinançament d'operacions concertades i 20.000.000 PTA 
per a inversions previstes en el pressupost del corrent 
exercici. 
Les condicions del préstec són : 

Import .•••..•••.••.• 207.000.000 PTA. 
Interès .•.••••.•.••• MIBOR + 0,25 

revisable trimestralment. 
Coaiasi6 d'obertura. 0,25 X 
Termini amortització 12 anys(amb 2 anys de carència) 

Segon.-Oferir coa 
transferències a favor 
Cooperació Municipal. 

a garantia del 
de l'Ajuntament 

préstec 
dels Fons 

les 
de 

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública 
mitjançant anuncis en el B.O.P . i el tauler d'anuncis de 
la Corporació pel termini de 15 dies. 

Quart.- Sol.licitar autoritzaci6 al 
d'Economia i Finances de la Generalitat. 

Departament 

CinQuè.- Facultar l'Alcalde-President per a 
actuacions siguin necessàries per a l'execució 
acord, inclosa la signatura del contracte.» 

1Tt.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

quarttièe 
d'ac¡\lèst 

CEl Sr. FernAndez 
l'escrit tramès pel 
commemoració dels 150 
Civil. 

pren la paraula i preaunta sobre 
Govern Civil en relaei6 a la 

anys de conatituci6 de la Guàrdia 

El Sr. Alcalde respon que quan ea va rebre l'eaeri~. 
ell va posar-se en contacte amb el Comandant de la 
Guàrdia Civil i aquesta va fer una festa. 

El Sr. Fern4ndez pren de nou la paraula i demana sobre 
la paU\Ci6 que varen fer ja fa dies S;lér elrth .._ 
l'aboe&dar de Soliu•, aenae haver obtlnaut rea~~&. 



obstant aix~, quan vulguin anar-hi un tècnic els 
acompanyarà, tal com els va dir. 

El Sr. Fernandez diu que no entenen els problemes 
perquè uns membres de l'Ajuntament puguin visitar 
l'abocador sense cap impediment i pensa que el normal 
seria que hi tinguessin lliure acc,s. 

El Sr. Alcalde respon que es tracta de problemes 
d'organització. S'ha de pensar que l'abocador té poc 
personal i que el treball s'ha de fer, per la qual cosa 
el personal que els acompanyarà ha de venir de Lloret i 
per aix~ cal concertar el dia i hora de la visita. La 
restricció· d'entrada a l'abocador és del tot necessària 
per evitar fins i tot perills. 

El Sr. Fèlix Pallarols pren la paraula i exposa que 
s'ha assabentat per la premsa que s'arranjarà l'asfalt de 
la carretera i sol.licita que s'adreci un escrit a la 
Demarcació de les Carreteres en el sentit que no es faci 
una nova capa d'asfalt al tram urbà, ja que les voreres 
quedarien molt baixes, sinó que es procedeixi a rebaixar 
el paviment. 

El Sr. Nuell pren la paraula i assabenta el Ple de 
l'escrit que ha adreçat a l'Ajuntament la Directora del 
Col.legi P~blic Lacustària, agraint en nom del Claustre 
de Professors i dels alumnes l'esforç realitzat per 
l'Ajuntament en la preparació del Dia del Arbre. 

El Sr. Albà pren la paraula i assabenta el Ple de 
l'escrit que ha adreçat la Germana Aurora Gutiérrez 
destinada actualment a la Comunitat que les Religioses de 
Sant Josep tenen a la ciutat de Gandia on agraeix la 
placa que l'Ajuntament li va entregar en reconeixement 
dels 22 anys de serveis a l'Hospital-Residència "Josep 
Baulida" d'aquesta localitat.» 

Sense que ning~ més no demani la paraula, el Sr. 
Alcalde dóna per acabada la sessió a tres quarts menys 
cinc minuts d'onze del vespre, de tot el que jo, la 
Secretària en dóno fe. 

LA SECRETARIA 





dues unitats d'actuació aprovada pel Ple de data 31-5-94, 
separant del Projecte d'Urbanització aquelles unitats 
d'obra i costos corresponents a una i altra U.A. a 
l'empar de l'article 168 del Decret L. l/1990, de 12 de 
juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

Tercer.- Desestimar la resta de consideracions fetes 
en les al.legacions en virtut de l'art . 27 del mateix 
Decret en quê es defineix els projectes d ' urbanització 
com a projectes d'obra i es prohibeix expressament la 
modificació de les previsions del Pla que desenvolupin 
sense perjudici que es puguin efectuar les adaptacions 
exigibles per l'execució material de les obres. 

Quart.-Aprovar DEFINITIVAMENT el Projecte 
d'Urbanització de la U.A. CARRILET. 

Cinquê.-Trametre un exemplar del projecte aprovat 
definitivament, i una còpia de l'expedient administratiu, 
tots dos complets, a la Comissió d'Urbanisme de Girona.» 

4t. - «COMPAREIXER DAVANT EL 
JUSTICIA DE CATALUNYA EN 
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PELS 
JORDI CIRERA I JOSEP M~ CABRE.-» 

TRIBUNDAL 
EL RECURS 

SRS. JOSEP 

SUPERIOR DE 
CONTENCIOS
GALOBARDES, 

davant la Sala del contenciós-
2~ del Tribunal Superior de 

en el recurs contenciós
pels Srs. Josep M~ Cabré 

«Primer.-Comparêixer 
administratiu, Secció 
Justícia de Catalunya, 
administratiu interposat 
Castellví, Jorge Cirera 
Al sina. 

Farreras Josep Galobardes 

Segon.-Sol.licitar als Serveis 
Diputació de Girona la representació 
Corporació en l'esmentat recurs. 

Jurídics de 
de 

la 
la i defensa 

Tercer.-Facultar el Sr. Alcalde per quantes actuacions 
siguin necessàries per a l'acompliment d'aquest acord.» 

5è .-«ADQUIRIR UNA PARCEL.LA PROPIETAT DEL SR . JOSEP 
FONT i BAROLES SITUADA AL PUIG DEL GENERAL.-» 

«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 Font Barolés la finca que es 
descriu tot seguit: 

"Parcel.la de terreny situada al veïnat de 
Cantallops, de superfície 353'50 m2., grafiada en el 
croquis que s'adjunta a l'expedient. Inscrita en el 
Registre de la Propietat de Girona, llibre 100 de 
Llagostera, tom 2150, foli 44, finca 4.466, inscripció 
1~". 

La finca es troba lliure de càrregues, de gravàmens i 
d'arrendataris. 

6i 7 S26 ·A 



«P~iwer,~ Declarar 
n-'~~ per a .la 1DIIt1;o1L.&. · ~~~n.c¡ 
~ ~Uat eoonb~iea 
l'~tad• obra. 



,. 

qual se'ls demana que facin efectives 50.000--PTA per fer 
la xarxa d'aigua a Selva Brava i Font Bona. 

Demana si hi ha un projecte i quina aigua es portarà, 
si l'aigua de Llagostera o la del Pastera!. 

L'Alcalde respon que és l'aigua de Llagostera, no 
seria l'aigua del dipbsit, ja que mermaria el servei de 
Llagostera. L'Alcalde diu que hi ha un avant-projecte i 
una estimació del cost aproximat de l'obra. I que si els 
propietaris ingressen la quantitat que se'ls demana es 
procedirà a encarregar el projecte i contractar l'obra. 

una 
de 
la 

El Sr. Albà pren la paraula i 
obra molt complexa, ja que 

portada s'haurà de veure com 
urbanització. 

manifesta que aquesta és 
una vegada feta la xarxa 
fan la distribució dins 

El Sr.Fernandez demana sobre les vivendes socials. 

El Sr. Nuell respon que ara s'està 
Patronat Provincial de la Vivenda, ja 
garanties per l'Ajuntament, ja que 
responsabilitza de tot. 

negociant amb 
que ofereix 
el Patronat 

el 
més 
es 

Les vivendes són una mica més cares, pero també de més 
qualitat. 

S'està pendent del terreny, 
cedit a l'Ajuntament. 

ja que encara no està 

El Sr. Fernandez pregunta si primer es faran les 
vivendes i després es vendran o al revés i quantes 
peticions hi ha hagut. 

El Sr. Nuell respon que hi ha hagut entre 70 i 80 
peticions, no obstant això, sembla que podrien quedar en 
unes 25 o 30 en ferm, segons càlculs de les promotores. 

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que les 
negociacions amb FIES no han prosperat ja que es pretenia 
que l'Ajuntament assumís responsabilitats en els 
possibles defectes de construcció, ja que si bé en 
principi n'és responsable la constructora hi ha el perill 
que aquesta desaparegui i l'Ajuntament, en ser 
responsable solidari, es veuria obligat a fer-se càrrec 
dels possibles desperfectes. 

El Sr. Nuell afegeix que quan se sàpiga alguna cosa en 
concret, s'informarà. 

El Sr. Nuell pren la paraula i diu que vol assabentar 
el Ple que el Sr. Antoni Mascort ha fet una recopilació 
de la documentació recollida de l'estada del seu pare en 
camps de concentració nazis, després de la Guerra Civil, 
n'ha fet una edició n'ha donat un exemplar a 
1 'Ajuntament. 

Afegeix que amb aquesta intervenció només vol 
comunicar-ho al Ple, ja que de donacions a l'Arxiu 
Municipal n'hi ha moltes i que abans d'acabar aquest 
mandat es preveu fer-ne una relació un agraYment 
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públic.» 

Sense que ningú més no demani la paraula, el Sr. 
Alcalde dóna per acabada la sessió a dos quarts d'onze 
del vespre, de tot el que jo, la Secretària en dóno fe. 

LA SECRETARIA 

ACTA NQ 7/94 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 2 
DE 1994.-

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
dos d'agost de mil nou-cents noranta-quatre es reuneix a 
la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sess1o 
extraordinària i urgent , sota la Presidència de 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'assistència 
dels Regidors, Srs. Lluís Nuell Creus, Josep Albà 
Matamala, Josep Agustí Canals, Fèlix Pallarols Negre, 
Josep Fernandez Miguélez, Antoni Font Parés, Francesc 
Cabarrocas Torrent i Joaquim Castelló Boadas. Excusen la 
seva assistència, els Srs. Robert Portas Gruart, Joaquim 
Masferrer Serra, Paula Gómez Leyva i Josep Ayach Costa. 
Actua com a Seretària la de la Corporació, Sra. Dolors 
Torrents Barnadas. 

La Presidència declara oberta la sessió i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«RATIFICAR LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA I 
INCLOURE ELS SEGÜENTS EXPEDIENTS COM A TEMES A TRACTAR NO 
INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA: 

aJ.-ENCARREGAR EL PROJECTE DE CONNEXIO DE LA XARXA 
MUNICIPAL D'AIGüES A LA TUBERIA DE PORTADA D'AIGÜES A LA 
COSTA BRAVA I SOL.LICITAR UNA SUBVENCIO A ·LA JUNTA 
D'AIGÜES. 

b).-AUTORITZAR L'ALCALDIA PER A QUANTES ACTUACIONS 
SIGUIN NECESSARIES PER TAL QUE LA SRA. DOLORS TORRENTS 
PUGUI SEGUIR OCUPANT LA PLAÇA DE SECRETARIA D'AQUEST 
AJUNTAMENT.» 

2n.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-» 

«a] S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió 
anterior del dia 28-6-1994.» 

3r.-«SOL.LICITAR UN CREDIT AMB "LA CAIXA" DESTINAT A 
LA CONSTRUCCIO DE LA LLAR D'AVIS I SOL.LICITAR UN AVAL A 
L'ICASS PER FINANÇAR EL CREDIT.» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula s'acorda per unanimitat : 



~t" a.l olioisar a 1' IOASS que 1 'eB-rltat o .. dilt. 
p ...... aawi*lr ....ò'aval de l'ln.nitut Català de Fi~cu.,. 
d•aeoliNi _., l'ordre de Presidència de General1ta-t de 13 
d • abril de f9,94. 

a.~·~·- OferL~ com a garantia l'aval àe l'Ior. 

Quart.- Sotaetre l'expedient a info~i6 póbl~ca 
aitJàbVant anuncis en el B.O.P. i el tauler d'anuncia de 
la Corporació pal te~ni de 15 dies. 

CiaQUè.- Facultar l'Alcalde-President per a 
actaaeions 
ailuin neceaa&riea per a l'execució 
inclosa la silaatura del contracte.» 

a. -CBNOADEGAR 'SL; PROJEGTE DB OONNUIO DB LA ~ 
MUNICIPAL D'AlGUES A LA TUBERIA DE PORTADA &'1\IGUES' 41JA 
OOS~A BRAVA I SOL.LICITAR UNA SUBVENCIO A LA JUNTA 
D'HGltES_. 

,._ llle.Seb la proposta d'acord i eenae que niAIV.. pp 
~i la paraula a' -acorda per unaniai te.t : 

-~.- Bacoaaaar als serveis tècnica del. Consell 
co.-.cal del Gironès la redacoi6 del projecte de aoone~~6 
de la ..-PJDa ~ipal d'aigües a la t@el'ia -cie PO~ 
d'aiaUiea ca la Coata kava. 

~fdb~- SoL.licitar a la Junta d'Ailüea de Catal~& 
l~a~oraaaent d'una aubvenci6 a fons perdut deat~a al 
fiaanoaaent de les obres de connexi6. 

Tereer.- FaQultar l'~lcaldia per a la aiana~a ~ 
docuaenta necessaris per a la efectivitat del present 
IICIIIIl'CL ltf 

""1\M~ L' ALQALDIA PER A QU..WTU .ACWACION6 
U4fUD1 NECESSARI ES PER TAL QUE LA SRA. DOLORS 'l!ORRIJn'St 
lliiiUJ OGUIR OCUPANT LA PLAÇA DE SECRETARIA l)' AQUEST 
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buscar una fórmula per tal que pugui ocupar la Secretaria 
de Llagostera i sol.licita al Ple que se'l faculti per 
adoptar els acords necessaris. 

Sense que ningú més no demani la paraula s'aprova per 
unanimitat: 

«a] Autoritzar l'Alcaldia-Presidència per a quantes 
actuacions siguin necessar1es, davant els organismes 
competents, per tal que la Sra. Dolors Torrents i 
Barnadas, que actualment ocupa la plaça provisionalment, 
pugui seguir ocupant-la mitjançant la mateixa forma o 
qualsevol altra figura legalment establerta, mentre la 
plaça no s'ocupi de manera definitiva, i assabentar el 
Ple dels acords que adopti.» 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les deu i 
dotze minuts del vespre s'aixeca la sess1o de la qual 
s'estén aquesta acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb 
mi, que ho certifico. 

ACTA NQ 8/94 
SETEMBRE DE 1994.-

LA SECRETARIA 

20 DE 

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
vint de setembre de mil nou-cents noranta-quatre es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
celebrar sessió extraordinària i urgent, sota la 
Presidència de l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb 
l'assistència dels Regidors, Srs. Robert Portas Gruart, 
Lluís Nuell Creus, Josep Agustí Canals, Josep Albà 
Matamala, Fèlix Pallarols Negre, Joaquim Masferrer Serra, 
Josep Ayach Costa, Josep Fernandez Miguélez, Antoni ront 
Parés, Francesc Cabarrocas Torrent, Joaquim Castelló 
Boadas i Paula Gómez Leyva. Actua com a Secretària la de 
la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas. 

La Presidència declara oberta la sessió i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«RATIFICAR LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.-» 

El Ple per unanimitat, ratifica la urg~ncia de la 
convooatbria. 

Zn.-«APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.-» 

s•aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior 
del dia 2-8-1994. 

~.-«APROVAR EL BAREM DE MERITS ESPICIFICS QUE RBGLRAN 
LA ~NVOCATOR~A PER COBRIR LES PLACES DB S~IA 1 



no 
7,60 ~ 

Seao~.- Per haver participat en 
pe*PJMQ&aaent. e al 'tree N:al<tu•• &I 
.d ,..._llllistració- Ptiblica de Catalun7a sobre 
cat.lana, excepte eB .. t.ria urban1atiea, 
horwa lectives 0,25 punts per curs~ ~ 
Jl~Uftlta. 

~.- Pe• bave~ 
Vrbaal~ca d'un minia 

cQtaal'lt.- lx.perihoia : pel' ••r&i• ....,.,...Jiil.'*la J'ft 
l'llllc:S<c~ns: de Secretaria, categoria d'ut~'a!, n a'iiJïlfèt-'• 
......... _u.poat .... rioll' .. aoe dltua •• ........ 0#3 
pqf¡a _., av, aab on aixia ela a Jlúittll. 

s•hauran 



3.- Per 
Pdblica 

exi11ida1 

4.- Bk~rièacia 1 per •ervei 
d'l!nt.erveator, eatecoria 
pr.eaaupp•t superior a 800 
per &n7t aab un alxia de 2 

s'hauran 

Preatdantl l'Alcalde 
*lealli 
Vocal e) 
Un representant del 
pe la Ge~~alitat de 

Ua faoaioaarl a.b 
4~irual o auparlor 
COII1VOC&, deaitnat per 1 • 
eu~'' 
11 Hcidor de personal de 1 • 
8ec.atar1t el de la Corporaci 

I no haveat-ht a6a aaauap._ 
Ilo~ 4ell :aill¡uba 'Ciel V'811Pt1• 
qual a'eat6n aquesta acta, 
allb ai,.,._ ho certifico. 





-«Priaer.- Qrovar el ::~§i~iiili del Rec Madral i , pe 
p~ie'to'ud. 4e le• :obres 
~talitat de lea obres 
els incrementa c¡ue han .,..,,,., .... 111! 

'QQedUJ._ ..-ellJta li le;a¡ecuoi-4 
-Pavtaentaci6 superior to 

~tliiiJJ1111S lea ~!des 
foraaqi6 de fera i paviment 

-Seaon.- Sotmetre aquest 
PS'!._.<~\ U. ~ se '4eleb-ri ·• 

a-.~~G1Q ~~·T~~==:a~~~;;:;;; ~ ~~LSR. RI 
SANIIJAMBNT. -:. 

qp ..-at. mmt í&bandona la :.=.==;=;~ 
~ per ser ,....... 4IIte·~BBJl'Clttl ..tNJ .. ft 



~·r~ ~·~~ir•ae • la iniciativa 4•1 oo~~èi 7'-r 
~ tea~~i del Carrilet 1 aol.licttar • là ~diè~ 
haeral eh eano.teree de. la tieneralita.t que ela Pèilucli 
del desdoblament de la carretera C-250 tin1ui en co~te 
dit; p~ un oarrU per a bic,i.cl~••, » 

~.-COQHPAREIXER EN EL TRAMIT D'EXPOSICIO PUBLICA DEL 
Plt(WJD71_ Dl "COHDJCIONANENT DE LA C•ll3 AMB LA C•Z&O' •• 

I• lle«eix la proposta d'acord i sense que niacf ao 
~i la·paraula, s'aprova per unanimitatt 

« Primer.- Comparêixer en el tràmit d 1 exp&Mictd 
p4blica del projecte de "Condicionament de la C-253 amb 
la 1l•250..,- Traa: puJada de !•Alou-Llagostera" i emetre el 
st~~aüeat informe: 

1.- Que el projecte afecta una part de l'antic traçat del 
C•~rilet, en el qual s'ha previst la construec16 d'un 
sistema viari alternatiu apte per al trànsit rodat aedee 
motor (carril bici). 

2.- Que s'hauria de respectar l'antic traçat, o coa a 
mínim proposar i executar un traçat alternatiu. 

3.~ Que aquest Ajuntament ha tramès a la Direeoi6 Geaeral 
de Carreteres un estudi de traçat alternatiu del 
D~b1ament de la C-250 des de la variant de Santa 
C~iati.e a la pujada a la Costa de l'Alou -tm- 24-, 
proposant un desplaçament dels últims 500 m., entenent 
que el projecte presentat a expoaioi6 pública hauria dé 
recollir les propostes présentades per aqu&at 
Ajunta~aent.» 

tl.~DBSBSTIMAR LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PER 
DIVBRSOS ~ROPIETARIS EN EL TRAMIT D'INFORYACIO P~ICA 
DIL r&OJBOTE Dl SUBDIVISIO DE LA U.A, CARRILB~ I APROVAR
LO J>EFI.Jll'I'IVANEN'l' .» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
d~i 1• paraula. s'aprova per unanimitat: 

« Pria•r.-Desestimar les &!.legacions formulades pela 
Sr~ ~! Soler Vicens, Ramona Soler Vicens, Me~ Sò~èr 
VicJtJna i Laura Soler Vicens i per part del Sr. li'r>llftoeac 
Ralolta Baguê en base als informes jorídics eaesoe al 
~~· ela quals consten a l'expedient, i dela qu&ls 
u :D uaaetrà cbpia del seu contingut als respectiva 
.WecNtt• · 





~DU LES AL. LEGACIONS PRBSBNTADES AL lf8U 
UI08 HL P..B.R I. DE LA CftA. DE SANT FBLlU I AIWWAR!-oLO 
DBPINITIVAMBNT.-• 

.J:a lle,.b la propoata d'acord i aenae r¡ue ni~4 u 
~ la paraula, s'aprova per unanimitat: 

• Primer.-Batimar les al.le¡acions formulades pela 
Sr~ Albert Darder Puit i Consol Barrera Rabert, en el 
88lilant sentit: 
A1.lagaci6 i~ S'estima l'al.legació en el aentit que es 
canvia la secció transversal del carrer Traveaaera de 
Sant Feliu en el sentit de considerar que la vorera sud, 
que és sota el mur de contenció, no cal que existeixi, i 
aixt la secció transversal queda amb una vorera Nord de 
1,85 •· d'aaplada (5 panots de 30 cm. i bordó), Mentre 
que la vorera sud queda només amb el bordó i 0,20 m. 
d'espai de creixement de l'enredadera adossada al .ur de 
contenció que suporta el carrer Lleó I. 
Al.Jegació 1 ~ S'estiea en el sentit d'explicitar la 
possibilitat de construir-hi planta subterrània amb una 
ocupació aàxiaa igual que la de la planta baixa. La resta 
de condicions és la regulada a les Noraes Subsidiàries 
per a les plantes subterrànies. 
Al.legació ~ ~ El programa d'edificació s'adaptarà al que 
disposi la legislació urbanística. 

Segon.- Aprovar provisionalment el text refós del 
P.B.R.I. DE LA CARRETERA DE SANT FELIU que desenvolupa el 
sector 13.a de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Llagostera. 

Tercer.- Trametre l'expedient 
Provincial d'Urbanisme instant 
definitiva.» 

complet a la 
la seva 

Ba reincorpora a la sessió el Sr. Casas. 

Comissió 
aprovació 

taa.-«RESOLDRB LES AL.LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL 
PER10DE D'INFORMACIO PUBLICA DELS ESTATUTS I BASES 
D'ACTUAOIO DE LA JUNTA DE COMPENSACIO "SELVA BRAVA" I 
APROVAR-LOS DEFINITIVAMENT.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani~ paraula, s'aprova per unanimitat: 

« Primer.-Desestimar les al.legacions formul&de•pala 
Sra. Alfonso Díaz Bieea (R.E. nQ 806), Jesusa Varon& de 
la Pefia i Moisés Alvarez Varona (R.E. nQ 832), José Jesús 
Ribee R~arro (R.E, 1.068), i Vicenta Martínez Serrana 
(B~B. nQ 1.084), atès que les seves consideracions no fan 
referència al contingut dels Estatuts i Bases d'Actuació 
de t. ~ta de Compensació SELVA BRAVA • 

.._on.-Aprova~ definitivament els Estatuts i Baa•a 
4·~~6 ._ la Junta de Compensació SELVA BR4VA. 

quest acord en el B.llt.llet.<{ 



de la Província i notificar-lo als propietaris afectats i 
a qui hagi comparegut a l'expedient, requerint en la 
notificació als propietaris afectats i que encara no 
hagin sol.licitat la seva incorporació a la Junta de 
Compensació perquè ho facin en el termini d'un mes a 
comptar des de la data de la notificació, amb l'adverti
ment de l'expropiació prevista en l'article 178.1 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya 
en matèria urbanística. 

Quart.- Designar representant de l'Ajuntament en la 
Junta de Compensació el Sr. Lluís Nuell Creus.» 

llè.-«APROVACIO DEFINITIVA DELS ESTATUTS I BASES 
D'ACTUACIO DE LA JUNTA DE COMPENSACIO "FONT BONA".-» 

El Sr. 
seria més 
fessin a 
Estatuts. 

Fernandez pren la paraula i diu que pensa que 
convenient que les reunions de la Junta es 

l'estiu i no en els períodes que fixen els 

L'Alcalde respon que en tot cas han d'ésser els 
membres de la Junta de Compensació que ho decideixin. 

Sense que ningú més no demani la paraula, s'aprova per 
unanimitat: 

« Primer.-Aprovar definitivament els Estatuts i Bases 
d'Actuació de la Junta de Compensació FONT-BONA. 

Segon.-Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de 
la Província i notificar-lo als propietaris afectats i a 
qui hagi comparegut a l'expedient, requerint en la 
notificació als propietaris afectats i que encara no 
hagin sol.licitat la seva incorporació a la Junta de 
Compensació perquè ho fa c in en el termini d'un mes a 
comptar des de la data de la notificació, amb l'adverti
ment de l'expropiació prevista en l'article . 178.1 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya 
en matèria urbanística. 

Tercer.-Designar representant de l'Ajuntament en la 
Junta de Compensació el Sr. Lluís Nuell Creus.» 

12è.-«ACCEPTAR LA CESSIO DE TERRENYS FETA PER 
L'EMPRESA DOMINGO PASCUAL CARBO AL SECTOR CAVISA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

« Primer.- Acceptar la cessió feta per Domingo Pascual 
Carbó S.A. de la següent porció de terreny: 
"Porció de terreny de forma trapezoïdal amb una 
superfície de dos mil metres quadrats situada en el 
veïnat de Cantallops del terme municipal de Llagostera 
que limita al nord, en línia de 29 m. amb finca de la 



~~~-*- ~16 de terraa7 se ••t~eaa de la ••llent ~ia~ 
aa'"~bH 
~Paoa: à AlarM-i abaaa sureda, anoaeaada bòtlé Rei¡-, &YUi 
~de ~eewa, ••--ta i QUinta élaaae, 1 pinêd& •ltu~ 
ea el ~~reiaat de Caatallopa del terae lie Llqesten1 118 
au .. •fiete l Ba •• 71 a. i 69 ca. Confroa~at al aaa, 6ft 
part aab • porci6 ae1re¡ada i cedida a 1 • A,iuntililèftt h 
Lla¡ostera i amb el Sr. Mestres; al nord, part en 
c~tera de Girona a Sant Feliu de Guíxols l part &ab 
IOacülaa Retla~ a l'est, amb carrer •n pri~ed~e 4 
Variplaat S.A. i en part aab porct6 setreaada ! cedida a 
l'AJuat-.ent, i a l'oest, aab Joaquiaa Reals.- Inscrita 
en el Retistre de la Propietat de Gireaa, 7oa 1.132, 
Llibre 85 de Llatostera, foli 201, finca a.,t?, 
inscripci6 3&." 

le&Qà.~ Sol licitar la seva inscripci6 èn el Refiatire 
cie la IP20pie'tat de Girona. 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde-Presi•ent .. r • 
quantes actuacions siguin necessàries per a l'execució 
d ...-~ acord • 

1,.~ «ADQUIRIR UNA FINCA PROPIETA~ BE LA SRA. 
MONTSBRRAT CASELLAS CABELLAS A L'AVINGUDA DBL~IRONBS.~* 

.:B• lleaeix la proposta d • acord i aen8'6 que} ningú ós 
no demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«. ~r.- AdqUirir a la Sra. MO'J:lt.aerrat 011'11i81las 
oa&ellas la següent tinca: 
"Peqa de terZta herti aeaà, anoaenat ho:Pt de la COlla, de 
superficie cinc àrees, qU.ranta-cinc cent~à~s, 
?Uit~~aia decímetres quadrats, situada a la 
carretera al veïnat de Sant Lloranç d&l terme de la vila 
de Llaaostera; llinda a l'est amb successors de Felipa 
~ -.c--i. Joa4 Croa; al sud, Tomàs Baroel6, evtti el 
seus suecessora; a l'oest José Moré i Jer6nimo VilanoYe, 
av~i co•fluància dels carrers Passeig Pompeu Fabra, 
haset-1---o lbaêtt i carrejlera. de Sant l.lor.enq ~ i al tíOW, 
~rrat Caselles Casellas. 
t-.:rlt.. al Toa U5. del Registl'e de la Propie-tat de 
Ot~. ~libra 44 de Ll•aostera, Foli 141 vt2, inaeri~ 
.JU. '11Dc& nW.. 1804." 

en 2.280.113,-P~A~ 



14è.-«APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE 
L'US I ABOCAMENT D'AlGUES RESIDUALS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora 
de l'ús i abocament d'aigües residuals al clavegueram. 

Segon.- Exposar-la a informació pública per un termini 
de trenta dies perquè puguin presentar-se reclamacions i 
suggerències que, de produir-se, hauran d'ésser resoltes 
per la Corporació. Si no es presenten reclamacions, 
l'Ordenança es considerarà aprovada definitivament.» 

15è.-«APROVAR LES ORDENANCES REGULADORES DEL 
TRACTAMENT AUTOHATITZAT DE LES DADES DE CARACTER PERSONAL 
DELS FITXERS DR L'AJUNTAHENT.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

« Primer.- Aprovar, d'acord amb allò que preveu la 
disposició addicional segona de la Llei Orgànica 5/1992, 
de 29 d'octubre, la Regulació del Tractament Automatitzat 
de les dades de caràcter personal, les disposicions 
reguladores dels següents fitxers: 

-Subjectes passius tributaris i obligats al pagament 
d'exaccions de dret públic. 

-Subjectes passius de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 

-Finques del municipi. 
-Subjectes passius de l'impost. sobre activitats 

econòmiques. 
-Subjectes passius de la taxa del cementiri municipal. 
-Persones obligades al pagament del preu públic per 

l'aprofitament especial de la via pública consistent a 
gaudir d'una prohibició absoluta d'aparcament. 

-Padró municipal d'habitants. 
-Registre general d'entrades i sortides de documents. 
-Fitxer automatitzat de proveïdors. 

Segon.- Puhlica1· aquest acord en el B.O.P. pel termini 
de 30 dies a efectes d'examen i reclamacions.» 

16è.-«APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 1995.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

« Aprovar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l'any 1995 els dies 5 i 6 de juny.-» 

17è.-«ACCEPTAR DIVERSES DONACIONS FETES A L'ARXIU 
MUNICIPAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 



Jtft't~.- AprovtW poviallonalm.eat lea aodi ficaeion.a-: del 
lea .... ~ea 'iacala i rel&ladora dele pre.. ;6•1•c• 
~ .. taldaaent ea relacionen i què entraraa ea vito~•t 
4e aa&è* de 1995 i regiran aentre no a•ace~di ~a •••• 
~ticael~ o derocaci6. 

U"cl•UJ;, •o4ittc&Ul de t:A'd&acQl'ía de léa ordell&iUSII.I 

OB»>NANOA NQ 1 
~ Dl L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 
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Potència i classe de vehicle 

a) TURISMES 
de menys de 8 cavalls fiscals . 
de 8 a 12 cavalls fiscals ... 
de més de 12 fins a 16 cavalls fiscals 
de més de 16 cavalls fiscals ..... . 

b) AUTOBUSOS 
de menys de 21 places 
de 21 a 50 places . 
de més de 50 places . 

e) CAMIONS 
de menys de 1000 Kgs.de càrrega útil. 
de 1000 a 2999 Kgs.de càrrega útil. 
de més de 2999 fins a 9999 de càrrega útil 
de més de 9999 Kgs. de càrrega útil .... 

d) TRACTORS 
de menys de 16 cavalls fiscals 
de 16 a 25 cavalls fiscals . 
de més de 25 cavalls fiscals . 

Quota PTA 

2.540 
6.870 

14.490 
18.040 

16.780 
23.890 
29.860 

8.515 
16.780 
23.890 
29.860 

3.560 
5.590 

16.780 

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES 
DE TRACCIO MECANICA 

de menys de 1000 Kgs. de càrrega útil 
de 1000 a 2999 Kgs.de càrrega útil .. 
de més de 2999 Kgs. de càrrega útil. 

f) ALTRES VEHICLES 
- Ciclomotors . . . 
- Motocicletes fins a 
- Motocicletes de més 

Motocicletes de més 
Motocicletes de més 
Motocicletes de més 

ORDENANÇA NQ 5 

I I I I I I I I I f 

125 c.c ..... . 
de 125 fins a 250 c.c. 
de 250 fins a 500 c.c. 
de 500 fins a 1000 c.c 
de 1000 c.c. 

TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

Article 7è.-Tarifa.-

- Documents relatius a serveis d'urbanisme 

1.- Per cada informe que s'expedeixi sobre 
característiques de terrenys 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 expedició de llicència per a la pri
mera utilització o canvi d'ús dels edi-
ficis, per habitatge o local ••.•• 

3.560 
5.590 

16.780 

895 
895 

1.525 
3.045 
6.100 

12.200 

2.540,-PTA 

6.470,-PTA 

2.540,-PTA 



-.,.._.._..de pro.feaaione libar&la, ~r ld ... 1~ 
~ Pll'A 

- ~ve~•• bars, snacks i cafeteries, per m2. local 

·~ ... " - le8ta~•nts, per ml. de menjador 
110,- " 

- lotels, fins a 10 habit~ 
171.:18.0,- " 

Per cada tii!'UP que excedeixi de 11 habitacio'ila 
9.125,- " 

- Ptnleio••• ,__... 1 caeea d'h011tea 
e&.taO:;- ., 

-~de tea~·~ eluba, cine•es i similars 
rf.l HO,- " 

Qp~ 1• llic.ncia es refereixi a locals a 
l'al~ lliure i pe~ temporada 

o:a;,&ae,- " 
- Co .. rcoa diversos, per m2. local 

&lO.or " 
- Partoútt&aries ( senTGra i aenyOl"ea>) • per Iii 

&1&,- " 
- Maaa&•eas, tallers, inddstries' i granges, 

IN,- " 
- !aal-a.laçi6 dipòsit G.L.P • 

• '70,- " 
- •tnt••• sales de joc, per m2. local 

ItO, .. " 
- Entitat• bancàries 

ftf,'T40,- " 
- a-ta~ de servei 

ea•.J40,- " 
~NI! S 
lfAXIt ~llU MUNICIPAL 

~~~-- 66.-~ tribyyària.- La qúéta Crib~àrla ~ 
~~...a,_r àplicaci6 de la tarifa segGeat: 





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



LLOCS A LA VIA PUBLICA 

-Autos-xoc, Scalextric, Trens i similars: 
Fins a 50m2 ..................... , . 
De 51 a 80 m2 .................... . 
De 81 a 150m2 .................... . 
De més de 150 m2 ................. . 

- Cavallets, 
cachonda i 
similars: 

Carrussels, Al ta- ~lar, 

Fins a 50 m2 ..................... . 
De 51 a 80 m2 .................... . 
De més de 80 m2 .................. . 

- Tómboles i similars: 
Fins a 6 m2 ...................... . 
De 7 a 15 m2 .................... .. 
De 16 a 30 m2 .................... . 
De més de 30 m2 .................. . 

580.- PTA/m2 
495.- PTA/m2 
465.- PTA/m2 
435.- PTA/m2 

Granota, Olla 

665.- PTA/m2 
580.- PTA/m2 
465.- PTA/m2 

1.965.- PTA/m2 
1.385.- PTA/m2 
1. 270.- PTA/m2 
1. 155.- PTA/m2 

-Taules coco, fruites seques i similars 1.155.- PTA/m2 

-Castells infantils ............. . 

- Botellt>rs ...................... . 

- Xurreries: 
Fins a 15m2 ............... , ...... . 
De 16 a 25 m2 .................... . 

- Parades de tir i similars: 
Fins a 15 m2 ..................... . 
De més de 15m2 ................... . 
amb una quota mínima 

1. 445,- PTA/m2 

895.- PTA/m2 

1.560.- PTA/m2 
1.445.- PTA/m2 

1.070.- PTA/m2 
980.- PTA/m2 

12.390.- PTA 

- Pesques infantils, paradetes, bijuteria i similars: 
1.155.- PTA/m2, amb una quota mínima de 5.350.- PTA 

- Bars: 
Amb terrassa 
Sense terrassa ................... . 

Parada: mínim espai ............ . 

- Casetes de gelats 

ALTRES FESTES 

1.905.- PTA/m2 
1.560.- PTA/m2 

2.890.- PTA/m2 

60.- PTA/m2 

S'aplicarA el 15% de la quota anterior per m2. i dia. 
RESTES DE DIES 
S'aplicarà el 8% de la quota de la Festa Major per m2. i 
dia. 

ANNEX IV 
Preu públic per entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 



~··- Ba cas de no presentar-se reelaaacioaa 
•• _.,~ aprovat definitiv~aen\ aq~~·~ aq~~d 
~li6&.& •• al Butlletf Oficial de la Provioci•~~ 

llr.*«<letARACIO D'URQBNCI~ DE L1APROyAç¡q .. 
~10 DKL PLA PARCIAL Di LA ~ONA t"DVSTRIA~.-, 

11 Sr. Alcalde pren la paraula i expoea ~ue •1 Sr. 
Fr.aee.e Boadella, un dels propietaris, la aol.li~i~t la 
aodtttoaeió del P1a Parcial en el senttt de canv~a~ ~a 
ai~ai4 de la sena dtequipaments per un terren~ ~ ~· 
aeva propietat, ja q~e hi ha la possibilitat de fer-hi 
un•• oaua. Afeteix q~e s'ha fet una consulta a Ur~~·· 
i agpes~ orcaaisae ha informat que veu viatil. la 
aodifieaci6. 

Deliberada la ur¡ència, s'aprova per unaniaitlt 

1 ... -«APROVACIO MODIFICACIO PLA PARCIAL DE LA ZDNA 
INDUSTRIAL.-:. 

Ba llegeix la proposta d'acord i sense que niniÚ no 
deaani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

Driser - Aprovar 
~~icac16 6&1 Pla 
Indaatri~ --Poligon 
407tt6-, S.A • 

inicialment l'expedient per a ~ 
Parcial d'ordenaci6 de la to~ 
II--, proposada per la aociet.t 

...... - Sotaetre'l a ihf~rmac16 pdblica duraot •1 
ta~ta~ d'on aes mitJançant anun6i que s'inserirà al 
8ut11_.S Oficial de là Provincia. Durant aquest perfod•• 
1'-*Péd.iêftt 
diQ.aiO'ió 
htraula1'-hi 
peracmaitlent 
Pl-a 

qaedarA a la Secretaria de l'Ajuntaaent a 
de qualsevol que el vulsui examinar i 
les al.legacions pertinents. Seran citats 
ela propietaris dels terrenT• ineloaea en el 



a la qual cosa respon afirmativament el Sr. Agustí. 

El Sr. Fernandez pren de nou la paraula i exposa que 
els semàfors de la carretera sembla que no funcionen prou 
bé, ja que encara que es vagi a més velocitat de la 
permesa no es posen en vermell. 

El Sr. Pallarols pren la paraula per explicar 
el funcionament d'aquesta mena de semàfors, 
complex. No obstant això, afegeix que durant uns 
anaven bé. 

quin és 
que és 
dies no 

El Sr. Nuell dóna compte de l'escrit que ha adreçat a 
l'Ajuntament el Col•legi Públic Lacustària agraint a 
l'Ajuntament l'esforç que ha posat per aconseguir el 
condicionament de la nova aula del parvulari i que pogués 
funcionar el mateix dia de l'inici del curs.» 

I no havent-hi més assumptes per tractrar, a les onze 
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. 

~ 
C/(li#r6 ~ 

/ 

LA SECRETARIA 

ACTA NQ 10/94 DE LA SESSIO CELEBRADA EL 
NOVEMBRE DE 1994.-

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
quinze de novembre de mil nou-cents noranta-quatre es 
reuneix 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'assistència 
dels Regidors Srs.Robert Portas Gruart, Lluís Nuell 
Creus, Josep Albà Matmala, Josep Agustí Canals, Fèlix 
Pallarols Negre, Joaquim Masferrer Serra, Josep Ayach 
Costa, Josep Fernandez Miguélez, Francesc Cabarrocas 
Torrent, Paula Gómez Leyva, Joaquim Castelló Boadas i 
Antoni Font Parés. Actua com a Secretària la de la 
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas. 

La Presidència declara oberta la sessió i s'entra en 
l'estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.-» 

«a] S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió 
anterior del dia 27-9-1994.» 

2n.-«RATIFICAR UN ACORD DE LA COMISSIO DE GOVERN PEL 
QUAL SE SOL.LICITAVA UNA SUBVENCIO A LA SECRETARIA 
GENERAL DE L'ESPORT.-» 

Es ratifica, per unanimitat, el següent acord adoptat 



tRU&UilOS'! UIGJWA! 
LA PLAÇA DE CATALUNYA l 

prqpos~ •'aoord i el Sr~ Fe~aaddé• .... 
la Mr&.ala i exPQ•a qu.e " Votarea ea 'fti\C... ~ 
~·••t. r.efo~t de les obrés d "u:~rbanJJt111aoió :4e ~a 
1'-a q&tal;.J~.ny~ q baae ala aegi.lenta ·~uta:; 

~~"' Qu del priae.r da hea deixa1: paleas la rtCMri.S'a 
~WO total .i¡ absQl.~u a l' e-.ntat proJacbe, Dqut àl 
·~~leva~ 40&t i al aodel d'obra. 

»4'"' Bell P.-.At. d'u~t proJecte adjudicat e1 dia I!J.tl~ 
.. , ~ 3~. 'nil ..&8Q--PTA (IVA inclòa) .;a tl'D PI"'\\ftk 
.-t~ ~ _,. fi d'obra a arriba;t. a ela xU':~~t~ da 
1:\i. Wli .4,&1--l!:l'A... 
~·- Si ja t.robàrea en el seu dia car i exa~ el 

-~~ preaaupoa,t, és noraal ~¡ue ena aposea ra ~ 
dl.t.ib • 

.. t._ L-a •illor .. ~alit~adea en el projecte iaieial 
for:en dttcJ.di.de• en Coaissi6 de Govern. N'o ,.,.._, aa\r 
c~uJ..t-.ta El P.,le de l'Ajuntament no 'V'& poder deoi!di"l'> 8i 
&"fi!~~\ 9 no AAnveqi-enta !i; enoertadea. 

Jiil,.- 1:~bea poo lttic donca, que ara, es pol'•i a}. P"ll• 1 
o ea pretengui que el Ple aprevi el que un dia la 
C~a.i6 de Govern va decidir pel &eu compte i risc. I 
~ ~· oaetarà al Poble de Llacoeter& 24~f7-4.6~ 
.., • le- ~ ja 1J 'han pagat o ~econegut .coa a deuh a 
1.-~a,¡oi ClloHI va realitzl!l.r lea obree. 

l ·,JI!'.-~ ,eonacient.s que l'esmentat Eapr.esari s 4 1ra 
l~tat:.. tal c¡wa •••bla, a acomplir ela IIR&i.tjoe ile la 
Cqtt'I!IJii&. CJ.cweqrn i real,i tur les obres encoJHmadtMJ })llir

i c¡ue la DA apr«avaoi6 de:l presaupoat. :ra.fe~ 
-IJllll~':t.I>E~la UJl' fort perjudici econòmic. Pe%'6 pe:r 1Ift 

çoa~at9 tenim el poble de Llagostera. Avui per 
~ndeamat, si s'apro\fa en aquest P'la, a ~ 

·~~~,~~~~ da 25 milions de pessetes mês. 
•üest.i6 fóra si aq•estea millo~ s'baR 

degut a la influlncia •ue ha tingut la 
plrking subte1'ra&i cie la Plqa, Aie~ 

çlar a •vi s'haurien de repercutir aqueata 





es posava d'acord amb els tècnics de l'Ajuntament. 
Finalment s'ha aconseguit arribar a un acord. 

El Sr. Fernandez pren de nou la paraula i diu que el 
cost de la Plaça són 59 milions de pessetes i es pregunta 
si un poble com Llagostera de 5.000 habitants es pot 
permetre el luxe de gastar-se aquesta quantitat quan es 
podria haver gastat amb altres coses. Afegeix si mai s'ha 
preguntat al poble si volia aquesta plaça, mitjançant un 
referèndum. 

L'Alcalde respon que aquest tema ja es va debatre en 
el seu dia, que es va fer l'exposició al públic i ningú 
no va presentar cap alternativa a l'avant-projecte. 
Afegeix que no veu convenient un referèndum per aquest 
tema. I que la Plaça ha costat a Llagostera uns vint 
milions menys, ja que és la subvenció del PUOSC i, per 
tant, és la Generalitat qui ho paga. 

El Sr. Albà pren la paraula i diu que el Grup 
d'Independents aquesta vegada ha estat coherent, ja que 
sempre ha manifestat la seva oposició a la Plaça, amb el 
que no està d'acord és en el fet que diguin que la 
Comissió de Govern s'ho ha pastat, ja que la Comissió de 
Govern recull també el resultat de la voluntat del poble. 

El Sr. Casas pren de nou la paraula i diu que és 
veritat que la Plaça ha pujat més del previst, no obstant 
això sempre s'ha tingut en compte si l'Ajuntament ho 
podia assumir, com s'ha tingut en compte en les altres 
obres que s'han fet i la prova és el nivell d'endeutament 
actual. 

El Sr. Fernandez respon que la quantitat que es paguen 
d'interessos no és gens despreciable. 

El Sr. Casas diu que per poder tenir les 
instal.lacions i donar els serveis que es donen ha estat 
necessari. Pregunta al Sr. Fernandez si s'hauria estimat 
més no tenir aquest endeutament i no tenir els serveis 
actuals. 

Pren la paraula el Sr. Font i pregunta si les obres 
que s'han fet a la perifèria de la Plaça s'haurien hagut 
de fer si no s'hagués urbanitzat la Plaça, i pregunta si 
la impermeabilització de la Plaça no hagués estat més 
normal que l'hagués pagat el concessionari del pàrking. 

El Sr. Casas respon que no a la primera 
que pel que fa a la impermeabilitzció, ha 
càrrec del contractista allò que figurava al 
construcció del pàrking. 

pregunta, 
corregut 

projecte 

i 
a 

de 

El Sr. Font pregunta si realment l'obra de construcció 
del pàrking no ha encarit la urbanització de la Plaça, a 
la qual cosa respon el Sr. Casas que no, llevat dels 
casos com són les baranes per millorar l'estètica i que 
s'ha fet per voluntat de l'equip de govern. 
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4t.-«APROVAR PROVISIONAU1ENT LA HODIFICACIO DEL PLA 
PARCIAL DEL POLIGON 11 DE LA ZONA INDUSTRIAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningd no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Aprovar provisionalment la Modificaci6 del 
Pla Parcial de la Zona Industrial, Polígon li, proposada 
per la societat 4071959, S.A. 

Segon.- Trametre l'expedient 
Provincial d'Urbanisme per a 
definitiva.» 

complet a la Comissi6 
la seva aprovaci6 

5è.-«ACCEPTAR LA CESSIO DE TERRENYS FETA PEL SR. 
MIQUEL NOGUER AULADELL I JULIA CASADEMONT EN EL SECTOR 
DEL PLA PARCIAL FONOLLERONS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ninga no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.-Acceptar les cessions obligatòries de 
terrenys fetes pels Srs. Miquel Noguer Auladell i Jalia 
Casademont Perafita, promotors del Pla Parcial 
Fonollerons, segons escriptura de cessi6 feta en data 14 
d'octubre de 1994, davant el Notari Sr. Raimundo Fortufiy 
Marquès. 

Segon.- Sol.licitar al Sr. Registrador de la Propietat 
de Girona la seva inscripció registral.» 

6è.-«APROVAR EL CANVI DE DESTINACIO D'UN CREDIT 
SOL.LICITAT AL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAAA.» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Fernandez pren 
la paraula i diu que el Grup d'Independents de 
Llagostera, en coherència amb el punt 3r. votaran en 
contra de la proposta. 

El Sr. Casas diu que no ho entén ja que l' un1ca cosa 
que es fa ês un canvi de partida, perquè la Llar d'Avis 
es farà igual, ja que té el finançament garantit. 

Sotmesa la proposta a votaci6, ês aprovada amb el 
següent resultat: 

A favor 
En contra 

8 
5 

(CiU i PSC) 
(Independents de Llagostera) 

«Primer.- Aprovar el canvi de finalitat del crèdit de 
20.000.000--PTA contractat amb el Banco de Crêdito Local 
de Espafia, el qual es destinarà al finançament de les 
obres addicionals d'urbanització de la Plaça de 
Catalunya.» 
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-I 
Suplement de crèdit 
Capítol I de despeses 
Crèdit extraordinari 
Capítol III de despeses 
Capítol VI de despeses 

Procedència dels fons 

~linorament de de-speses 
C'upí tol II . 
Majors ingressos 
Capítol III 
Capí tol I\' 
Crèdit extraordinari 
Capítol V d'ingressos 

TOTAL 

TOTAL: 

1.765.005,-

1.000,-
523.246,-

2.289.251,-

1.435.663,-

256.588,-
575.000,-

22.000,-

2.289.251,-

Segon.- Exposar aquest acord a informació póblica pel 
termini de- 15 dies mitjançant anunci en el B.O.P. i 
tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes d'examen i 
reclamacions. 

Tercer.- En cas que no es produeixin 
aquest acord s'elevarà a definitiu sense 
nou acord.» 

reclamacions, 
necessitat de 

9~.-«RECTIFICAR L'ERROR EXISTENT EN L'ACORD DEL PLE DE 
DATA 31 DE MAIG PEL QUAL S'ESTABLIEN LES CONDICIONS D'UN 
PRESTEC AMB EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA~A.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Rectificar l'error existent en l'acord de la 
sessió del Ple de data 31-5-94, pel qual es sol.licitava 
una operació de crèdit amb el Banco de Crédito Local de 
Espafia en el sentit de modificar el tipus d'interès de l' 
operació que e-n lloc d'ésser MIBOR t 0'25 com figura a 
l'acord ha de figurar MIBOR t 0'50, com figurava a 
l'oferta feta en el seu dia per l'entitat de crèdit.» 

lOè.-«NOMENAR UN REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSELL 
ESCOLAR DEL COI .. LEGI PUBLJC LACUSTARIA. -» 

Es lle-geix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Nomenar el Sr. 
representant de l'Ajuntament al 
Col.legi Públic Lacustària.» 

Lluís 
Consell 

Nuell Creus 
Escolar del 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart 
i cinc minuts de dotze del vespre s'aixeca la sessió de 
la qual s'estén la present acta 
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~ la vila de LlaJoste::a!a~i:~~it!ILI!ill vlnt-i-ftoU de novembre de ail 
reuneix a la Sala de 
celebrar aeeai6 ordinària) 
l~Alcalde, b. Narcís Casas Ml.ll 
de'la hltiders Srs. Robert POJiPJII~ 
Creus, Josep Aeustf 
J~im Masfer~er Se 
Peraéhdés MiJu61ea, 
..... LeJVa i JoaQuim 
as~tèacia el• &ra. Jos~p 
Pal'fa. lte'iua ooa a Secret.At--"ia 

Del~ I'Mt"ent• liarraadaa. ,... .. ""'~--
La Presidència declara 

l'e~di dels te .. s inclosos a 

la.-«DBCLARAR LA NECESSI 
SI'IUAT ¡¡.AJ. OUUR TOSSA SfNQ, 
EDIFICI PBR A US A8SlSTBNCIAL 
L'IIPBOPIACIO.•» 



-
considerarA aprovada definitivament la relació i per 
iniciat l'expedient expropiatiu.» 

3r.-«PRESENTAR AL.LEGACIONS DAVANT EL DEPARTAMENT DE 
POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES EN EL TRAMIT 
D'INFORMACIO PUBLICA DEL PROJECTE D'ADAPTACIO DEL PLA DE 
CARRETERES DE CATALUNYA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
clPmani la paraula, s'apr·ova per unanimitat: 

«Primer.-Comparèixer en el tràmit d'informació pública 
del Projecte d'Adaptació del Pla de Carreteres de 
Catalunya i presentar les al.legacions que figuren com a 
annex i que costen a 1 'expedient.» 

4t.-«APROVAR CRTTERIS URBANISTICS REFERENTS A 
L'AMPLIACIO D'UNA NAU INDUSTRIAL AL POLIGON I DE LA ZONA 
INDUSTRIAL, PROPIETAT DE L'EMPRESA CASAS MASGRAU, S.A.» 

El Sr. Casas abandona la sessió per ser part 
interessada a l'expedient. 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
dPmani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.-Aprovar l'avant-projecte 
l'empresa CASAS MASGRAU, S.A. per a 
edifici industrial en el Polígon II 
Industrial.» 

presentat per 
l'ampliació d'un 
del Pla Parcial 

El Sr. Casas es reincorpora a la sessió. 

5è.-«CONVOCAR SUBHASTA I APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS 
QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIO D'UN EDIFICI DESTINAT A LLAR D'AVIS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Contractar mitjançant subhasta pública la 
construcció d'un edifici per a Casal d'Avis al carrer 
Concepció nQ 22, amb un pressupost de contractació de 
35.098.301--PTA, IVA inclòs. 

Segnn.- Aprovar el plec de condicions administratives 
particulars que haurà de regir la contractació de les 
obres pel procediment esmentat. 

Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de 
quinze dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Provínica i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, el plec de condicions, a 
l'efecte de possibles reclamacions. Atès el que disposa 
l'article 274 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
s'anunciarà simultàniament la subhasta pública a què fa 
referència. 

617S42 ·A 

76 





12/94 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 2' DE 
1994.-

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
vint-i-set de desembre de mil nou-cents noranta-quatre es 
reuaeix a la Sala de Sèssions el Ple Munici.-1 pe• 
celebrar sessi6 ordinlria, sota la Pr~aidtnela de 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'asaiàt6aela 
dels Regidors Srs. Robert Portas Gruart, Lluís Núell 
Cret~a, 8oaep A¡ustí Canals, Josep Albi. Matail&la,. Jl!làqlda 
Masferrer Serra, Josep Avach Costa, Josep Fera&na.. 
MiCU4lez, Francesc Cabarrocas Torrent, Paula Gómez Leyva, 
~084K1s 0astell6 Boadaa i Antoai Font Par6a. Excusa ta 
...._ .._i.tèllcria el Sr, Fèlix Pallarola Neare.. .Ac t'à*' èo$ 
a Sèététi.ria la de la Corporaci6, Sra, Dolors Terreats 
Baraadas • 

La Presidència declara oberta la sessió i s 18nth ~ 
1•estudi dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

1-:r.~ROV&CIO :ACTES DE LES SESSIDNS.. DELS J)liS ~,.,,. 
1114 I 29-11-1994.-» 



per a 

t. ._ACCEPTAR ~ GESIIO BN DIPOSIT DRL PONS 
DBL CASINO ~LAGOSTBRBNC,-» 

la llegeix la p~opoata d'acdPd i aeaee que 
de..ai la paraula 1 s'aprova per unanimitat: 

«Primer.- Acceptar la cessió en dipaait 
~òc~.antal del Caaiao Llatosterenc. ·•d~~--~ 

Segon.- Il!lcorparar 
Municipal. 

aqaeata documentació 

~areer.- Aprovar l'Inventari del fons del 
Ll•gosterenc realitzat per l'Arxivera Municipal. 

Qqa~t.- ta consulta d'aquesta docuaentac16 ea ret~ 
Setena les normes que retulen l'accés a la documentació 
de !'Ajuntamea\.» 

«Pr.._r,•Aprovar el Coapte General del 
NUfticipad i dels aeua Ort•nt•me• Autan .. a 1 
a l 1ète?et.èi._. 1993. 

Generala a la 



do•icilia~i d'aigua potable al municipi. 

Seton.- Fixar el nou preu a percebre per l'empresa 
OESESA en 53'87 PTA/m3, amb efectes del dia 1 d'abril de 
1994.» 

~~.-«RATIFICAR UN ACORD DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE L'HOSPITAL-RESIDENCIA "JOSEP 
QUAL ES CONCERTA UNA POLISSA DE TRESORERIA 
DE GIRONA.-» 

DEL PATRONAT 
BAULIDA" PEL 
AMB LA CAIXA 

«Es ratifica per unanimitat el següent acord de la 
Junta del Patronat Municipal "Josep Baulida" adoptat en 
sessió del dia 19-12-1994: 

Primer.-Concertar una Pòlissa de crèdit per valor de 
quinze milions de pessetes (15.000.000--PTAl amb la Caixa 
de Girona. 

Segon.- Facultar el Sr. Narcís Casas Hasgrau, Alcalde 
i President del Patronat de l'Hospital-Residencia "Josep 
Baulida", per signar els documents oportuns.» 

Tè.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

«No es formula cap prec ni pregunta.» 

I no 
tretze 
s'estén 
en dono 

havent-hi més assumptes per 
minuts del vespre s'aixeca 
la present acta, de tot el 
fe. 

tractar, a les deu i 
la sessi6 de la qual 
que jo, la Secretària 

LA SECRETARIA 

~ 
DILIGaNCIA.- Per ter constar que en data ddvui es tanca 

al Llibre d'Actes de les sessions del Ple celebrades du 

rant l'any 1993 1 1994. El present Llibre d'Actes come~ 

9• amb la aeasid del dia 23 de tebrer de 1993 1 acaba 

&ab lallel dia 27 de desembre de 1994. Consta de 78 to
lia ~tile ~bricats, ae«ellats i numerats correlativa

... ,. Bo certifico. Llasostera, 1 de febrer de 1995. 
usm~l~ 
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