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itlt la 9J'IopDa.ta: d •acortl J. ~ ~a ~aula el 
1lr. i ~t• aobre -la. .auh1lllltllGi.& • la .O~u 
1lòja que estl prevista en eil PM&BUpolrt. PreiNftta si ae 
~ la aeatinaci6 dels diners, si hi ha justificaci6. 

~~l'C'Wlde respon que ll\t' que es tracta d'una aportaci6 
'VIII ~ tlfriciodallen't del. •rvei • ;que la Creu Roja deaana 
iês subvenci6 i que de fet els pobles de les rodalies els 
donen una quantitat afs !aportant. 

Que el que es t6 en coapte és que el servei f~ i 
~·f si l'Ajunt .. ent hatuêa de donar aquest servei 
~· 4~ia aolts a6a diners. 

nsé que ni$ a6a -ll'ó ~eaani 
una iaitat: 

~ri .. r.- AproYar el praaaupost seneral per a 
l exeretci de 1895 i la plantilla de pe»aonal qae c~'rèn 
els llocs de treball reservats a funcioaaris i persbDàl 
laboral, els quals queden establerts de la sefU•nt foraa: 

Capítol I .. li .. iii .. IV .. v .. VI .. VII .. VIII 
IX 

llU 

Iapostoa directes ••••••••••• 160.950.000 
l•P.oatos indirectes ••••••••• u.ooo.ooo 
*Bei i iUre• iJA¡W.àWIL • .. IU UJU13 
Transfer~ncies corrents ••••• 82.201.000 
Intreaaos patriaonials •••••• ~0.000 
Alienació d'inversions reals za .. Qat 210 
Transferêncies de capital ••• 14.540.000 
Actius finaaeàrs •••••••••••• ..... 
Paaaiua financera ••••••••••• az.ooo.ooo 

-----·~---------TOTAL INGRESSOS,,.,,,. 186.889.973 
*••=-=-======•==····=•===····=·=~=== 

Despeses de p&raòD&l~·· • ,, 
~apeses b6ns correnta i serv. 
Deape ... ~i...eer••••••••••••• 

UB.TOO'.OOO 
137.825.000 
ao.soo..ooo 

~~~~.~~wte~l-. eo~nts •••••• 411Ge '" a.u .. an.ut Inversions reals ••••••••••••• 
Y.._af•r•ncl•• de capital •••• 
Actius financera ••••••••••••• 
••••iu• fiaaacers •••••••••••• 

t.aoe.ooo 

______________ ,_ .............. -·~.'!!i't·'!'l''l!!'~ .... 

!OTAL DISPUII. • 



fATRQNAT MUNICIPAL D'ESPQRTS ~ 

INGRESSOS 

Capítol I 

DESPESES 

Capítol 

" 

li 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 

I 
li 
III 
IV 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Impostos directes .......... . 
Impostos indirectes ........ . 
Taxes i altres impostos ••... 
Transferències corrents .... . 
Ingressos patrimonials ..... . 
Alienaci6 d'inversions reals 
Transferències de capital ... 
Actius financers ..•.•....... 
Passius financers ..........• 

TOTAL INGRESSOS ...•... 

9.680.200 
16.017.495 

36.000 

2.500.000 

28.233.695 
==================================== 

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

11.401.323 
14.326.372 

6.000 

2.500.000 

TOTAL DESPESES .... 28.233.695 
============================== 

PBESSUPQST HOSPITAL-RESIDENCIA "JOSEP BAULIDA ~ 

INGRESSOS 

Capítol 

" 

I 
li 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 

Impostos directes .•...•.•.•• 
Impostos indirectes .....•••• 
Taxes i altres impostos .... . 
Transferències corrents .... . 
Ingressos patrimonials ...•.. 
Alienaci6 d'inversions reals 
Transferències de capital ••• 
Actius financers ........... . 
Passius financers •.••.••••.• 

TOTAL INGRESSOS •..••.. 

36.100.000 
11.967.130 

17.270 

48.084.400 
==================================== 



Cep f. tol 
" • 

" 
" 
" 
" 
" 

I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 

financera ......••... 
~---~~-~T~·- ~ ~~-1~- ~ 
TOTAL DESPESES.,,, 48.084.400 
•••~··•••w•~··~•••--•••••••••• 

Iapostos direotes ••••••••• 
!•postos indirectes •••••• 
Taxes i altres iapostos ••• 
~tanaferèacies corrents ••• 4 
In1ressos patriaoniala ••••• 
Alienaci6 d'invéwaiona reals 
Transferències de capit•l••r• 
Actius fiaancers •••••••••••• 
Passius financers ••••••••••• 

160 910 000 
12.000.000 

308. 342. 923 
110.185.825 

813 270 
22.088.250 
17~0t0 000 

32.000.000 

TOTAL INGRESSOS ••.•••••••••• 11&.8QI.088 

DBIPISBS 

Capítol I 
• li 

• III 
• IV 
" VI 
• VII 
• VIII 
• IX 

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

TOTAL DESPESES ••••••• 

ua.HJ..323 

187~U4.372 
81.408.000 
41.280.782 

141.064.191 
2 litD.OOO .. ... ~ 
1.100.000 

~.,,. ... -"., ... ___ _ 





....-ai.tl:tratiu •••••••••••••••• 
~~la-~... . . 
.. hJadora •• .._ ••••••••••••••.• 
.CJola.Hrae ••••• ._.. •••••••••••••• 



Oferta d'ocupació. 

Personal Funcionari (promoció interna) 
Escala d'Administració General, subescala administratius 
3 administratius (concurs-oposició) Grup C 

Personal laboral 
1 auxiliar administratiu (concurs-oposició lliure).» 

4t.-«APROVACIO BASES DE VACANTS DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL I CONVOCATORIA PROVES SELECTIVES.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú 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. 

3 places administratius {promoció interna) 
oposició 

1 plaça auxiliar administratiu laboral 
oposició lliure 

- concurs-

-concurs 

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

5è.-«ADJUDICAR LA SUBHASTA CONVOCADA PER A LA 
REALITZACIO DE CONSTRUCCIO D'UN EDIFICI DESTINAT A CASAL 
D'AVIS.-» 

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

«Primer.- Desestimar l'oferta presentada per l'empresa 
INVERFOR, d'acord amb allò que preveu l'art. 109-b del 
Reglament de Contractes de l'Estat, atès que es considera 
baixa temerària en superar en 10,7 unitats la mitjana de 
la baixa de tots els licitadors participants en la 
subhasta. 

Segon.- Adjudicar definitivament la subhasta pública 
celebrada per a l'execució de l'obra titulada EDIFICI PER 
A CASAL D'AVIS pel preu de 26.900.000.- PTA més I.V.A. a 
l'empresa J.A. BARBANY de Riells-Viabrea, amb subjecció 
al plec de condicions i al projecte aprovats. 

Tercer.-Requerir l'adjudicatari perquè en el termini 
de deu dies hàbils després de la notificació del present 
acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, 
xifrada en un milió dues-centes quaranta vuit cent
seixanta pessetes (1.248.160.- PTA). 

Quart.- Aplicar Ja despesa amb càrrec a la partida 
número 95.511.60115 del Pressupost de l'exercici 1995. 

Cinquè.-Citar l'adjudicatari perquè el dia i hora que 
oportunament se 1 i indicarA concorri a formalitzar el 





hton.- Advertir al SR. MANUBL RODRIGUD AaQCA -
otzoa._.~ta '41Uinse dtea aeuae ha'll'• reallisat 
l'eaderroca.ent ordenat, ea ~oedl~à • l'exaa .. &6 
aubllidihia, aota la direcci6 de l'ArQuitecte MunicrJ.pa1 4 
t • • .-ta dè 1'1ntereaaat • 

....... ;.. Itaeoal'! expecliiani: aanoioaact.• enua ~ ••· 
aM:JruaL :1lliJDitiOUBZ AUMA, llll'actdrd el&b -.1. JHteceàt.e.t 
-ta!Jlert en ela artielu 184 f •••••,.. 1.-a LlMi 101>12 
de 28 de noveabre, de Rêcim Jurídic de lea 
.W.laiaract.na :Hbli•u- i •lr oProcaeclilleRt. .-i~:t·i:a 
oo.4, noaenant inatructor al Sr. Xavier Baaaola ~.r 
i SecretAria la Sra. Dolors Torrant• Barnadaa.• 

M.-«PRBCS I PDGUIITES.-:. 

11 s• Perñ6ndez preluata sobre Ull acord de la 
C .. iaai4de 8d9ern, pel qual •'adquireixen boabea coatra 
inc•adt.. 

Bl Sr. Alcalde respon qué ea t~cta 4 1ona au~ .. .a.t4 
que havia ator1at Oovernaci6 pe• ad .. iaici6 da .. ~ 
contra ia .. Ddia 1 que lea tioabea a"tuataluaraa tllk aMil 
~t 4é previai6 d'inceDdia que a'inatal.larl a 
llatoaui-a. 

ltl Sr. 



aquesta acta, que és signada pel Sr. Alcalde aab ai, la 
Secretària, que ho certifico. 

L'ALCALDE LA SECRETARIA 

~ 
DE 1995.-

A la vila de Llagostera a les deu del vespre del dia 
vint-i-cinc d'abril de mil nou-cents noranta-cinc es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
celebrar sessió ordinària, sota la Presidència de 
l'Alcalde accidental Sr. Robert Portas Gruart i amb 
l'assistència dels Regidors Srs. Lluís Nuell Creus, Josep 
Albà Matamala, Fèlix Pallarols Negre, Joaquim Masferrer 
Serra, Josep Ayach Costa, Josep Fernandez Miguélez, 
Francesc Cabarrocas Torrent, Paula Gómez Leyva, Antoni 
Font Parés i Joaquim Castelló Boadas. Excusen la seva 
assistència els Srs. Narcís Casas Masgrau i Josep Agustí 
Canals. 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 28-2-1995.» 

2n.-«RATIFICACIO ACORD COMISSIO GOVERN REFERENT A 
CONVENI COL.LABORACIO AMB COLUMNA EDICIONS PER A CESSIO 
D'US DE MATERIAL FOTOGRAFIC DE L'ARXIU MUNICIPAL.-» 

Es ratifica per unanimitat el següent acord adoptat 
per la Comissió de Govern en sessió de data 24-1-1995: 

«Primer.- Establir un conveni de col.laboraci6 amb 
l'empresa Columna Edicions per a la cessió d'ús de 
material fotogràfic de l'Arxiu Municipal per a l'edició 
del v~lum dedicat a Llagostera dins la col.lecció 
Hist~ria Gràfica de Catalunya. 

Segon.- Facultar l'Alcalde-President per a la 
signatura de l'esmentat conveni. 

Tercer.- Elevar aquest acord al Ple en la propera 
sessió que celebri, per tal que sigui ratificat.» 

3r.-«RATIFICACIO DECRET ALCALDIA REFERENT A 
NODIFICACIO BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS DE 
CONVOCATORIES D'OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO.-» 

la ratifica per unaniaitat el següent Decret de 

·A 



tp~4_,p.•Bft virtu~ del 
.................. 1:9 
... la Llei 17/1998, sobre 
Htl.ala allrOJOIIUJI a · Cie:t.e:~:;~~llU. 
Pblicaw d tlOCI1tica 1 
.. -.rara dels processos 
corresponents a l'afe 
l~at ... •t ~· Llaa_a,er• 
pel Ple en seesi6 de 28 de 
el seu redactat passa a ser 

~~ •• - a.~a•it•ar a 
C...Uaa, 1~'11• privat.ia, 
part del doaini pdblic que 
da l'A~inluda del e1r.•t•4 l• 
~il de l'ailua del pou 
P'MAcall ~aeerit &ab 8116. 
a.tlaaaat de Patriaoni dels 



demani la paraula, s'aprova per unanimitat: 

6a.) .-
«Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa 

específic de cooperació municipal de la Diputació de 
Girona integrat en el Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya, any 1995, aprovat pel Decret 48/1995, de 21 
de febrer, per al finançament de l'obra número 95/1.006-
DG, titulada EDIFICI EXTENSió DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT 
I CENTRE CíVIC. 

Segon.- Acceptar la 
desenvolupament del Pla. 

normativa aprovada 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. Joan Riera Vidal amb títol professional 
d'Arquitecte, número de col.legiat 10.971-1, en relació 
administrativa amb la corporació en concepte de 
funcionari eventual. 

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. 

6b.) .-

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa 
específic de cases consistorials del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya, any 1995, aprovat pel Decret 
42/1995, de 21 de febrer, per al finançament de l'obra 
número 95/0420-CC, titulada EDIFICI EXTENSió DE SERVEIS 
DE L'AJUNTAMENT I CENTRE CíVIC. 

Segon.-Acceptar la 
desenvolupament del Pla. 

normativa aprovada 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. Joan Riera Vidal amb títol professional 
d'Arquitecte, número de col.legiat 10.971-1, en relació 
administrativa amb la corporació en concepte de 
funcionari eventual. 

Quart.- Fer constar a la Generalitat de Catalunya que 

6i7909 ·A 

IS' 



aquesta Corporació diapoaa, en ferm• dela 1ie~, 
servituds, energia, concessions, peraisoa i 
autoritaacions, tant oficials coa particulars, ~ a6D 
tMt0e811aria per a la nor-1 realitzaci6 de l'obra, i ea 
coa¡Mroaet a &por.tar els docuaenta acredit&tl•• de la ..,_ 
obtaaci6• 

Cinquè.~Aquesta Corporació Local ea coaproaet, aimí 
aateix, a solucionar, al 8eu cl~rec excluatu, qualse~l 
incidència que en aquest aspecte sobrevingui àb&Ka de 
l'inici de les obres o durant la seva execuci6. » 

7e.-«APROVACIO MODIFICACIO INVENTARI BENS MUNICIPALS.» 

Es llegeix la proposta d'acord t sense que nint6 no 
deaaai la paraula, s'aprova per unanimitat: 

«Priaer.• Aprovar la aodificaci6 de l'inventari de 
bfns aú&ioipal qúe conàta a l'expedient. 

Sefon.- Traaetre c~pia da l'inventari al Govera Civil 
de la Província i a la Delegaci6 del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.» 

.. 4•«APROVACIO PLEC DE CLAUSULES VENDA 
FINQUES MITJANÇANT SUBHASTA.-» 

BIVBRSBS 

Ea lleleix la proposta d'acord i sense que nint6 no 
deaani 1• paraula, s'aprova per unaniaita~ 

«Priaer.- Alienar mitjançant subhasta les setüents 
J,NLfcel.les! 

1 patCil.lts ~lA urbaaitsaci6 ~Mont-Rei" 

Parcel.la n2 28.- Extensió superficial: 1.073,88 a2. 
Inscrita al Toa 2311, Llibre 108, Pòl4 73, 
Finca 4771, inscripció la. 

Il.• lxtensi6 aupérfiolal: 784.80 al. 
Inscrita al Toa 2311 1 Llibre lGI, Foli fC, 
Piaêa 4172, inseripot6 la. 

Parcel.la nR 54.- Extensi' superficial: ,,l,fl .a. 
Inscrita al Toa 2311, Llibr• 10&• Poli 71, 
Pi~a 4ffl 1 ta--ripei6 la. 



Parcel.la nQ 111.- Extensió superficial: 315,20 m2. 
Inscrita en el Tom 2612, Llibre 120, Foli 141, 
Finca 5661, inscripció la. 

Parcel.la nQ 164.- Extensió superficial: 412 m2. 
nQ 165.- 426 m2. 

" nQ 166.- 445 m2. 
nQ 167.- 434 m2. 
nQ 168.- 423 m2. 

Aquestes 5 parcel.les estan situades en una sola finca, 
inscrita al Tom 2612, Llibre 120, Foli 144, Finca 5662, 
inscripció la. 

Una parcel.la de la Zona Industrial. polígon I 

Finca C.- Extensió superficial : 1.329 m2. 
Inscrita al Tom 2576, Llibre 118, Foli 98, Finca 5543, 
inscripció la. 

Una parcel.la situada~ l'Avinguda del Gironès 

Solar edificable.- Extensió superficial: 135,60 m2. 
Inscrits 39,35 m2. al Tom 2739, Llibre 130, Foli 16, 
Finca 6045, inscripció la., i la resta 96,25 m2. 
inscrits al Tom 2844, Llibre 139, Foli 81, Finca 
1804-N, inscripció 17a. 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules econòmica
administratives que han de regir la subhasta i disposar
ne la publicació pel termini de quinze dies en el Tauló 
d'Anuncis , en el B.O.P. i en el D.O.G.C. 

Tercer.- Donar-ne compte al Departament de 
de la Generalitat de Catalunya abans de la 
definitiva.» 

Governació 
resolució 

9è.-«RATIFICACIO ACORD COMISSIO GOVERN SOL.LICITUD 
SUBVENCIO TEATRE-CINEMA CASINO LLAGOSTERENC.-» 

Es ratifica el següent acord adoptat per la Comissió 
de Govern en sessió de data 21-3-1995: 

«Primer.- Sol.licitar al Departament de Cultura de 
Geae~itat una aubvenció de 26.000.000--PTA per 
..... i• r•fo~a ~ •de.-aci6 a-1 Te•t~• ~tn..
~la~•~•~AO• 





Seton.- Publicar la convocatòria al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.» 

13~.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

«El Sr. Nuell dóna compte al Ple de dos escrits que li 
ha adreçat el Col.legi P~blic Lacustària, que transcrits 
literalment diuen així: 

"Sr. Lluís Nuell i Creus. Regidor de les Escoles. 
Ajuntament de Llagostera. 

Distingit Senyor: 
Voldria transmetre-li en nom de tots els alumnes de 

l'escola i del Claustre de professors, l'agraïment 
l'esforç i interès que vostè va posar per tal que 
Diada de la Festa de l'Arbre celebrada el proppassat 

per 
la 
17 

del 
les 

de març per la nostra escola, fos un signe més 
recolzament que ofereix l'Ajuntament de Llagostera a 
iniciatives pedagògiques del C.P. Lacustària. 

Pregaria que transmetés aquest agraïment al Ple de 
l'Ajuntament i al seu President, senyor Narcís Casas i 
Masgrau. 

Atentament. 
Signat: Dolors Pairó i Parramon. Directora del Centre. 
Llagostera, 20 de març del 1995.".-

"Sr. Lluís Nuell i Creus. Regidor de Cultura. 
Ajuntament de Llagostera. 

Distingit Sr., 
En nom dels Professors i alumnes de Segona Etapa del 

C.P. Lacustària, voldríem agrair-li l'esforç i la 
predisposició per tal d'oferir-nos la Xerrada 
Meteorològica a càrrec del Sr. Alfed Rodríguez Picó, en 
el Casino Municipal. 

Aquesta acitivitat, programada dins les Jornades 
Culturals d'enguany, ha contribuït a reforçar uns 
coneixements treballats a l'escola i enriquir-los amb la 
espontaneïtat i carisma del Meteoròlog abans esmentat. 

Li agrairíem que transmetés aquest reconeixement ~1 
Ple de l'Ajuntament. 

Molt atentament. 
La Directora del Centre. 
Llagostera, 19 d'abril del 1995.".-» 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart 
i cinc minuts d'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. 

LA SECRETARIA 



AC9A B 4.115 U LA 1118810 
DB 1H5.-

A la vila da Llagostera a 
doa de aail de ail nou-cents 
la t8üa de Seaaioaa el Ple 
axt~i~ia, sota la 
accidental Sr. Robert 
dela Relidora Sra. 
C:nua. Joaep Albl M&t.&IIBJ'aiMI'J!IIt 
Joatuim Maaferrer 
Parn4Bdes Miau6les, 416-• Le7Va i Joaquia Casta 
.. aia~ia ala Sra, Narc{ 
lal"'Nt~ Aotua ooa a Se·eretAri,ac 
DolòN 'tor:raata Bai\Qadaa, 

La ~-~~noia dèc~ara 
l'estudi dela teaea iaclcaoa 

b ....CBQIIAR OONPfB DEL 
S'APROVA LA LIQUIDACIO DEL 

11bia.r,... Ba d6aa af)llpta 
data 2 da aai1 de 1916 pel 
del Pressupost de l'exercici 

ta.-«SORTEIG NOMENAMENT 
JfLICCIONS MUNICIPALS DIA 28 

«Pr~~- D'acord aab el 
hlaiJ8r&àniéa de aèaia llec 
iJunr• >t~ob:. la foraao16 de 
a efectuar el aorte 
•~•ala per a lea 
lloo a) poper dia U de 

,.eaa..tr 



Antonio Solla Merino 
Ant.oaio Tarda Sàla 
lduardo No1uera Serrat 
~·•~iaçe M~@ll Moll 
Abr .. •• V1ll"ala&6a 
Maria "u._ Pla 

Jullo Clara Gareia 
Roaa Oa~r.rooa~ Olive~aa 
a-.n. a_,..,, Vall.11 

,Jai.u Co.\1 Celis 
Al-.rt eoaaa Ventu~a 
Jq~di Cabar~ocas Serra 
Salvador Cabeza Pêrez 
actuard Bellvehi Araen&ol 
Carles Bellvehi Maacort ... 
MA Dolores Rodríguez Freire 
Andreu Roil Bernal 
Monturrat Pru.nell Rebutent. 



Suplents 

President 
PJ:>ettideat 
tr.Y"oeal 
~~ Vo~•l 
t1l.VObal 
In. Vocal 

Josep MA Esteba 
M&Car-n Flores 
David Alcalde 
Joaquin -A..t't:a,ro 

NA Anaels 
Jor1e Lloveras ftMM!o 







Quant a lé'a cteclaraeiona del Sr. Po••tto 4liu ... oHu 
que és ufta postura correcta i la aês latic& •u• »04•• 
adopta~. Pel qu• •• a 1& int.erlenct4 4el aP _..... diu 
que li ha atradat sentir ~ue farl una opoaici6 
..... Hê.f'flll. lldlf•ata ••• -el ••• a..-. 1 :aaltttat 41l• ~• 
l• .. joria abaoluta, estl obert a lot•• t .. op8i6•• iba 
éètwdia~ a,uellea ideea que es proposin que aiiUiR 
~· ••••lla ;.r al fOble. 



Secretària, en d6no fe. 

L'ALCALDE ·~ LA SECRETARIA 

' ({ t~~:& ~··\ ~ C\ 17 o~ 

ACTA NQ 
DE 1995.-

~-, ;- ~(/U ___ """"::? 

7/95 DE LA SE: O CELEBRADA E~ JUL 

A la vila de Llagostera a dos quarts de deu del vesp 
del dia cinc de juliol de mil nou-cents noranta-cinc 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal 
celebrar sess1o extraordinària prevista a l'article 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règ 
Jurídic de les Entitats Locals, sota la Presidència 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'assistènc 
dels Regidors Srs. Pilar Sancho Espigulé, Fèlix Pallaro 
Negre, Jordi Bayé Sureda, Fermí Santamaría Molero, Fi 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Ll 
Gavilan, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras 
Lluís Postigo Garcia i Antoni Navarro Robledo. El Sr 
Jordi Noguera Sabarí s'incorpora a la sess1o en 
memento que es dirà. Actua de Secretària la de 
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas. 

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

lr.-«APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.-» 

«Primer.- S'aprova l'acta de la sessió anterior 
dia 17 de juny de 1995.» 

En aquest punt s'incorpora a la sessió el Sr. 
Noguera Sabarí. 

El Sr. President suspèn momentàniament la sessió 
tal de fer una consulta amb els diferents Grups Polítics 

Represa la sessió, es passa al següent 
del dia. 

2n.-«CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 
MATERIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE, 
COMISSIO DE GOVERN I DELEGACIONS EFECTUADES.» 

La Secretària dóna lectura del següent Decret 
l'Alcaldia: 

«Primer.- Constituït el Ple de l'Ajuntament el pas 
dia 17 de juny i vistos els articles 46 i 52 del RDF 
28 de novembre de 1986 i l'article 23 de la L.R.R.L. 
de 4 d'abril i l'article 52 de la Llei 8/87 
d'abril, 



h*r .. Pl:l ~ ...._..16. 
~.- f'lix Pallarol• 1 -.,re. 
,.~ At:4H ~,.. ......... 
.._.., fi'tttl iantua-r!a Mol e ro. 

•1• ~taenta d'Alca~ wuba~ituiran 
la totalitat d• ka ae\'ee 'luilciona 1 per ordre de1 li~ ••••••••t. .._. et'tl1ftlttloe d'.-.ncia, -laltia o t..,.au..at 
... l'i8POaaibillti per a l'exercici de lea ••••• 
co..-Uuiea, ai:d cOll pol'tar a tene lMo ~ 
d'Alcalde en el au~aivde vacant a l'Alcaldia f~na a ~a 
pre.a A ''Pdahttaet6 del nou Alcalde. 

2n.- Deaitnar els 
Coaiaaid de Govern, 
Alcaldia: 

eetüent~ Retidora, que foraaran la 
la qual estarl preaidi~ ~ ~ 

-Pilar Sancho- i Bapitul6. 
-Pèlix Pallarols f Neare. 
-Jordi Bay' Sureda. 
-Penin Sant.-ria Molero. 

lr.- Delatar les aetüents coapetències a la Coaiasi8 de 
lle-tera: 

-La contractaci6 de personal temporal i indefinit, 
~ .a~ .-b ra nor .. tiva eatablerta. 

i aerveia que aituin 
~reviatos ala article& 

Reial decret Letlelatiu 781/88. 

-ta oonceasl6 de llicències quan així ho disposin les 
o~aacea, reservant-ee l'Alcaldia les obrea aenors a 
H0.080"'•PTA• 

ela Retidora setüenta les atribucions que 



JORDI BAYE.-

FERMI SANTAMARIA.-

FINA GISPERT.-

YOLANDA NOHE.-

NARCIS LLINAS.-

Abastament d'aigua 
Enllumenat p~blic 

Personal 
Hisenda i Patrimoni 
Esports 
Foment de la Indústria i 

l'Ocupació 

Governació 
Policia Local 
Hospital-Residència 

Medi Ambient 
Pagesia 
Mercat i venda ambulant 
ADF 

Llar d'Infants 
Sanitat 
Assistència Social 

Parcs i jardins 
Sanejament 
Brigada 
Escombraries i neteja viària 

Manat i signat pel Sr. Alcalde a Llagostera el dia ~int
i-dos de juny de mil nou-cents noranta-cinc.» 

Seguidament es dóna compte dels escrits que han 
presentat els Grups del Partit Socialista de Catalunya, 
comunicant la consticució del Grup Municipal Socialista i 
designació de la portaveu, Sra. Montserrat Pla i Font i 
el del Grup d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds en el 
mateix sentit i designant el Sr. Josep-Lluís Postigo, com 
a portaveu i suplent el Sr. Antoni Navarro Robledo. 

A continuació pren la paraula el Sr. Postigo i 
manifesta que de l'estudi de les delegacions fetes per 
l'Alcaldia sembla que s'ha fet un repartiment tenint més 
en compte les preferències personals de cada persona que 
no pas un repartiment lògic, ja que moltes delegacions no 
tenen analogia. El seu criteri és que s'hauria de 
globalitzar més i fer-ho per matèries. 

El Sr. Alcalde respon que respecta l'opinió del Sr. 
Postigo, però que és evident que no s'ha fet el 
repartiment per preferències personals, sinó per 
qüestions d'eficàcia. S'ha aprofitat que algun regidor ja t' coneixement profund d'algun tema, com és ara el de la 
tercera edat, per assignar-I i també aquesta 
responsabilitat. Pel que fa alguns serveis, s'han 
desglossat. Per tal de repartir millor el treball i 
aconseguir més eficàc1a, tot pensant a tirar endavant 
Llagostera. 

Sense que es ~rodueixin més intervencions, el Ple se'n 





L'Alcalde demana que cada partit digui les 
que presenta que no són regidors per formar 
Patronat. Es presenten els següents candidats: 

persones 
part del 

Ci~: Josep Agustí Canals i Assumpció Arbuser Ossa. 
PSC: Montserrat Masdevall Roca. 
IC-ELS VERDS: Montserrat Vila Gutarra. 
ERC: Montserrat Masdevall Roca. 

Efectuada la votació, resulten designades les següents 
persones per haver obtingut major nombre de vots: 

Montserrat Masdevall Roca. 
Josep Agustí Canals. 
Assumpció Arbuser Ossa. 

A.D.F. 

Fina Gispert Massa. 

COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES 

El Sr. Postigo manifesta que no està d'acord amb el 
sistema proposat en l'escrit de l'Alcaldia per designar 
els membres d'aquesta Comissió, ja que la norma 
reguladora diu que seria proporcional o bé amb vot 
ponderat i amb un sol membre. 

La Secretària manifesta que no és possible el 
proporcional i que així tembé seria ponderat. 

Finalment el Ple acorda que hi hagi un representant de 
cada grup amb voL ponderat. 

Es designen les següents persones: 

Jordi Bayé Sureda. 
Montserrat Pla Font. 
Josep-Lluís Postigo García. 
Jordi Noguera Sabari. 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les deu 
del vespre s'aixeca la sessió de la qual s'estén la 
present acta, de tot el que jo, la Secretària, en dono 
fe. 

LA SECRETARIA 

ACTA NQ 8/95 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIOL 
DE 1995.-

A la vila de LlagostEra a les deu del vespre del dia 
cinc de juliol de mil nou-cents noranta-cinc es reuneix a 
la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 



.. 

~ Pr.a~hlbia -declal'6 obftò~a -la aestlilil¡__i .,..,_at..:al ea 
1'-eatudi liel1t teae• inclosa• & 1-foJ!'Cbe del :d!l*• 

lt1- "fft'. Poa'tifO Pl!ell la paraula i di.u f1U8' Ja ..- la 
t'tei diu 'Qde la convocatòria d'una aeasi6 exk......,nll'ia 
~url d'&nr 110t-h'ada caldria que a'exp-•asia ,.,.¡. 
Wtiulí de la Hva convocatòria. 

El Sr. Casas aanifesta que pel priaer punt, o si1u1 la 
'lflalfs• de tresoreri.a, no podia esperar ;el Ple eciblari 
P.r- la pcUiasa: actwalaeat vi ... at ac.ba a Biaan.: llle 
~liol I cal t•r-ae una de nova. Pal que fa al aeton 
puat, s'ha adJudicat una de les parcel.lea a uaa pe..oqa 
estran1era, que ha d'aaar-se'a al seu país i conv6 aicnar 
r•edcriptura abane. Pel que fa a les basaa de la »l~a 
if'~l.eílt:, és pé!' cobrir ua lloc que ha quedat vaoaat "r 
baa excedència i cal cobrir-lo aab la aixiaa uz,taoaa. 

lr.-«CONCERTACIO POLISSA TRESORERIA.-» 

El Sr. Jordi Bayé pren la paraula i expesa •ue, 
eatudiadea lea ofertes presentades, es creu CORYeaiêàt 
concertar aquesta operaci6 amb La Caixa, tot i que a 
•Jap1e vista podria no seablar l' oferta &fa avantatJosa. 
Però c•l tenir en compte que és una entitat que ~ -.a 
bona infrastructura a Llacoatera i que peraet la connexi6 
in~aàtica, la qual cosa peraet que ela iftlreeaos _.. ea 
fan ea p&l,ift iftlresaar al coapte de la pòliea& dè~~a 
pràcticaaent t .. ediata, i es produeixen, per tant, menys 
dla~obert i aenya intereseos. Taabé s • ha de t.eair en 
èb.pte que aquesta entitat col.labora .. b activi~ta ~e 
o~l~itza l'AJunta.•at. 

Sense que es produeixi cap més intervenci6, s'aprova 
t*l" itnantmi tat:: 

«Priaer:Ooncertar amb l'entitat de crldit "~aixa 
d'Estalvis i Peneions de Barcelona" un crAdit a curt 
~iDi de seixanta milions de pessetes (80.000.p00,• 

.. •1 QV*l a~baH-l de cancel.làr èn el isvUai.- .azta 
de 11 aeaoa, aab lea se1üents condiciona : 



Segon : El compte de crèdit té per objecte fer front a 
pagaments diversos i de personal. 

Tercer Per respondre d'aquesta operac1o s'afecta 
l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana. 

Quart 
actuacions 
acord.» 

Facultar l'Alcaldia-Presidència per a quantes 
siguin necessàries per a l'execució d'aquest 

2n.-«RESOLDRE LA SUBHASTA CONVOCADA PER A L'ALIENACIO 
DE DIVERSES PARCEL.LES DE PROPIETAT MUNICIPAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Postigo i diu que el seu grup s'abstindrà, ja que 
creuen que hi ha parcel.les que tenen un valor social i 
que per tant no s'haurien d'alienar i que desconeixen els 
criteris que se segueixen per vendre. 

El Sr. Casas pren la paraula i diu 
vendre totes les parcel.les que es 
agradaria que diguessin per què i 
pensen que tenen un valor social. 

que el criteri és 
pugui i que li 

quines parcel.les 

El Sr. Navarro respon que les indústries requereixen 
terrenys i que la venda no és la millor manera de 
fomentaria implantació d'indústries, sinó que es podria 
fer a través d'un lloguer. 

El Sr. Casas respon que debatre el tema de la zona 
industrial ja es farà, però que avui cal ajustar-se a 
l'ordre del dia. 

El Sr. Navarro respon dient que sigui un tema del 
proper Ple. 

El Sr. Casas contesta al Sr. Navarro que si vol que el 
tema es debati pot presentar una proposta al Ple. 

Seguidament pren la paraula la Sra. 
diu que el seu grup també s'abstindrà ja 
formes de gestió que no siguin la venda, 
la concessió. 

Montserrat Pla i 
que hi ha altres 

com per exemple 

Sotmesa la proposta a votació, 
resultat: 

s'obté el següent 

a favor 
abstencions 

8 
5 

CiU 
PSC, IC-EV, ERC. 

Sense que es produeixi cap més intervenció s'aprova la 
següent proposta: 

«Primer.- Declarar vàlida la licitació per 
l'alienació de diverses finques del patrimoni municipal i 
adjudicar definitivament a: 

a) El Sr. 
holandesa, 

JACOBUS ALBERTUS KEMP, de 
amb domicili a Wakkerlaan, 

nacionalitat 
3.- 2101 GP 



Par.eel-.la de fozwa reetan~tular, aab una ••".C1ct,i!l *' 
31'08.10a2. r¡ue (l'Onfronta: a l'est en linia de ••• ub el 
~ lfarci&t :al 1lOrtl .-o Unia de 49,84 •• Ub pa~ .. na: 
propietat dtt Joae» llatotf C"wdï•• 1 Konhu~t- lf~ti.lU1l'lt 
GVlòk• al aad en l111ia de 18~5.6•• ub "'re. ai ~- ÍQl 
pr.wl.e-ü de LhS• Saurí i ttaPoaa, i t•W e\t4 q Una 
a iJ'l,..._ •b: puc al 110 pr.op:ietat de Sllvi.a Co~t 
..... ., i a 1 'oea\ en Uab de 6 • aoa. ub lí .. 4t 4' Ja 
ur'baai'teaei,. 
'- ~1.ca •• troba lliure de càrreauea, 
d'.rl'emlàhdit 



parcel.les nQ 28, 51 i 54 de la urbanitzaci6 Mont-Rei, nQ 
35 de la urbanització La Mata, nQ 164, 165, 166, 167 i 
168 de la urbanització Mas Gotarra, finca C de la Zona 
Industrial, polígon I i solar de l'Avinguda del Gironêa, 
en no haver-se presentat cap proposició.» 

3r.-«APROVACIO DE LES BASES QUE REGIRAN EL CONCURS
OPOSICIO PER AL NOMENAMENT D'UN AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Jordi Noguera per preguntar si no seria possible fer 
vigilants en lloc d'agents, ja que per a l'Ajuntament és 
molt grav6s haver de pagar el cost del curs dels guàrdies 
i amb el perill que una vegada superat i en un curt 
termini deixin la Policia Local de Llagostera. També 
s'evitaria que portessin armes, ja que potser no tothom 
és apte per dur-ne. 

El Sr. Alcalde diu 
d'estudiar molt bé, ja 
problemàtica laboral. 

que és un 
que això 

tema que 
produiria 

s'hauria 
tota una 

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

«Primer.-Aprovar les Bases que han de regir la 
convocatòria per a la provisió d'una plaça d'Agent de la 
Policia Local, per concurs-oposició lliure, vacant a la 
plantilla. 

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

I no 
d'onze 
s'estén 
en dono 

havent-hi més assumptes 
del vespre s'aixeca la 
la present acta, de tot 
fe. 

ACTA NQ 9/95 DE LA 
JULIOL DE 1995.-

per tractar, a dos quarts 
sessió de la qual cosa 
el que jo, la Secretària, 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia 
vint-i-sis de juliol de mil nou-cents noranta-cinc ea 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
celebrar sessió ordinària, sota la Presidência de 
l'Alcalde Sr. Narcís Casas Mascrau i amb l'a .. is~neia 
dels Regidora Sra. Pilar Sancho Eapitulê, Fêlix Palla~la 
M .. re, Jordi Bayê Sureda, Fermí Santaaaria Nolero, Piaa 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Lliala 
Gavil4n, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveraa, 
Llu!• Postico Garcla, Antoni Navarro Robledo i ~ordi 





Pla: 2 
Resulten, per tant, nomenats: Antoni Navarro Robledo i 
Yolanda Nohé Arbuser. 

«al S'aproven per unanimitat les actes de les sessions 
anteriors del dia 5 de juliol de 1995, amb les esmenes 
abans esmentades.-» 

2n.-«ACCEPTAR DIVERSES DONACIONS FETES A 
MUNICIPAL.-» 

L'ARXIU 

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

«Primer.- Acceptar la donació de diferents documents a 
l'Arxiu Municipal feta pels Srs. Teresa Casadevall 
Colomer, Josep MD Corominas Bosch, Margarita Nuell Creus, 
Eduard Galobardes Jorba, Lluís Turon Quer, Josep 
Vilallonga Ribalta i Josep Fernandez Miguélez. 

Segon . - Incorporar 
Hunicipal. 

aquesta documentació a l'Arxiu 

Tercer.- Expressar la satisfacc1ó i l'agraïment del 
Ple de l'Ajuntament per la confiança demostrada en donar 
aquests documents a l'Arxiu Municipal, que contribuiran a 
conèixer millor la història de Llagostera.» 

3r .-«APROVAR INICIALHENT L'ESTUDI DE DETALL DE 
L'ORDENACIO DE VOLUHS DE LA FINCA SITUADA AL CARRER 
PANEDES NQ 29, PROMOGUT PEL SR. JOAN CASAS MASGRAU.-» 

En aquest punt el Sr. Narcís Casas abandona la sessió 
per ser part interessada a l'expedient i la Sra . Pilar 
Sancho passa a presidir-la. 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Fèlix 
Pallarols explica que es tracta d'un estudi de detall que 
preveu una redistribució de volums sense augmentar-lo i 
que les Normes Subsidiàries permeten aquesta fórmula . 

El Sr . Na~arro pren la paraula i diu que varen 
comprovar sobre el terreny que uns edificis que a 
l'estudi de detall s'esmenta que s'han d'enderrocar no hi 
són i, per tant, vol manifestar que hi ha uns 
desfasaments entre la realitat física i els plànols que 
figuren a l'expedient. Demana una sèrie d'aclariments i 
el Sr. Pallarols respon que a l'expedient hi consta 
l'informe tècnic demana a la Secretària que el 
llegeixi. 

La Secretària dóna lectura a l'informa de l'arquitecte 
municipal, el qual és favorable. 

La Sra. Pla diu que el seu grup hi votarà a favor 
perquè han examinat l'expedient i entenen que la prEvisió 
de l'estudi de detall encara no exhaureix 
l'edificabilitat que permeten les Normes. 



Ninaú a4s net deNna 
uaaiaitat: 





que no implica cap canvi urbanístic. 

Sotmesa la proposta a votació, 
unanimitat: 

és aprovada per 

«Primer.- Acceptar l'escriptura rectificatòria feta 
pels Srs. Miquel Noguer Auladell i la Sra. Jdlia 
Casademont Perafita davant el Notari de Cassà de la 
Selva, Sr. José A. Garcia Caballer, en data 12 de juliol, 
que rectifica l'escriptura atorgada davant el Notari que 
fou de Cassà de la Selva en data 14 d'octubre, per la 
qual s'efectuaven a l'Ajuntament les cessions 
urbanístiques obligatòries derivades del Pla Parcial 
Fonollerons. 

Segon.- Sol.licitar al Registre de la Propietat de 
Girona la inscripció dels assentaments rectificatoris.» 

8è.-«APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIO DE 
NORMES SUBSIDIARIES DEL PLANEJAMENT DE CANVI DE 
VERDES EN LA ZONA DEL PARC DE LA TORRE PER 

LES 
ZONES 

ALTRES 
SITUADES A LA ZONA INDUSTRIAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Pallarols, el qual explica que l'Ajuntament va 
adquirir els terrenys contigus al Parc de la Torre, que 
eren edificables, per tal d'ampliar la zona verda i que 
atès que consideren que la zona verda de la zona 
industrial està en un lloc que s'aprofita poc, es proposa 
aquest canvi. 

La Sra. Pla pren la paraula i manifesta que el seu 
grup no està d'acord que es tregui la zona verda de la 
zona industrial, ja que separa la zona industrial dels 
habitatges i això representa una pèrdua de qualitat de 
vida. 

El Sr. Postigo demana que s'expliqui el perquè del 
canvi. 

El Sr. Casas pren la paraula i explica que quan es va 
comprar la zona verda del Parc de la Torre es va fer un 
estudi i es va veure que Llagostera tenia moltes zones 
verdes, Es va plantejar el tema i es va veure com a 
solució aquest canvi i al terreny que quedaria s'hi 
podria construir algun magatzem que no produiria 
molèsties als veïns. 

El Sr. Postigo manifesta que el seu grup hi votarà en 
contra, ja que no veu bé anar fent modificacions a les 
Normes, sinó que en tot cas s'haurien d'actualitzar. 

El Sr. Casas respon que això no és possible, ja que 
s'hauria de redactar un Pla General i que això portaria a 
hever de fer suspensió de llicències, amb tot el que això 
comporta. Que aquesta modificació anava conjuntament amb 
altres, però en tractar-se d'un canvi de zones verdes, 
per això s'ha aprovat separadament. 

6i792t ·A 



El Sr. Navarro diu que un altre motiu per votar en 
contra ês que no es coneix què es farl amb aquests 
terrenys industrials. 

El Sr. Casas respon que no veu quina relació tê amb el 
tema. 

El Sr. Noguera insisteix en el fet que canviar la zona 
verda per sòl edificable pot produir molèsties als veïns 
mês immediats, a la qual cosa respon el Sr. Casas que 
queda una distància considerable i a més s'hi pot fer un 
magatzem o un tipus d'edificació que no molesti. 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb el següent 
resultat: 

A favor: 8 (CiU) 
En contra: 5 (PSC, IV-EV, ERC) 

«Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Llagostera per 
tal d'efectuar el canvi de zones verdes en el sector del 
Parc de la Torre per la del Pla Parcial Industrial. 

Segon.- Trametre l'expedient a la Comissió Provincial 
d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.» 

9è.-«APROVAR L'AVANTPROJECTE DE CONSTRUCCIO D'UNA NAU 
INDUSTRIAL AL POLIGON I DE LA ZONA INDUSTRIAL, PROMOGUT 
PER FUSTERIA ROIBA, S.L.» 

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

«Primer.- Aprovar l'avant-projecte presentat per 
l'empresa FUSTERIA ROIBA S.L. per a la construcció d'una 
nau industrial i expositor comercial al Polígon I de la 
Zona Industrial, concretament al c/Llevant (cantonada amb 
c/Tramuntana).» 

lOè.-«MOCIO 
CATALUNYA, EN 
SANITARIS.-» 

DEL GRUP DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
RELACIO AL FUNCIONAHENT DELS SERVEIS 

Es llegeix la proposta presentada pel grup del PSC 
que es transcriu a continuació: 

"Els sotasignanls regidors del Grup Socialista a 
l'Ajuntament de Llagostera, formulen al Ple municipal la 
següent 

HOCIO 

Atès que l'atenció primària de la salut és el primer graó 
d'accês del ciutadà a l'assistència sanitària i tenint en 
compte que moltes vegades la manca d'informació porta a 
situacions irreversibles el Grup socialista proposa al 
Ple Hunicipal l'adopció dels següents ACORDS: 



J - tU Ple tast& a 1' ICtl ..,.. tal que en, la •Jor ~•w.ttat 
p6aat.W1• ea ... l en. funcion ... nt l' Area W.aitr" de fÑ~ 
• 1 .. zoua. 
3.- Bl Ple acorda la creació de la ~u.nU, L~ P, 
Sanitat, per tal de vetllar pel correcte funcionaaent 
dèl• ~veia eanit&l'h al neat.re poble, 

I perquè consti als efectes oportuns, ai¡nea la pres~t a 
Llatostera a 19 de juliol de 1995." 

La Sra. Pla pren la paraula i expressa que la ••~t nP 
està contenta amb els serveis sanitaris, que molta 1ent 
desconeix el seu funciona-ant l que s'ria co~venient 
ampliar la inforaació fent uns tríptics, posar infor .. ci6 
en el local de la Creu Roja perquè la teqt ~àpt¡a el 
servei que presta i que l'edició d'uns tríptics seria 
.olt útil. Pal que fa a l'Ares S~sioa, ser~& una 
instal•lació que milloraria el s&rYai sanitari a 
Llagostera. Respecte a la Junta Local de Sanitat, la veu 
del tot necessària per coordinar els serveis sanitart.. 

La Sra. Nobé respon que 1 'Ajunt&JDent ja d604. la 
infoTaaci6 neceaaària perquè és la aava qbliceAi6. Que al 
Dispensari hi ha un rètol indicant els h~aris i ~1 
procediment per a les urgències. No obstant això, en el 
proper número de !'"Ajuntament informa" •• farà una nova 
inforaació. 

El Sr. Navarro 
ool•loqueasin rètols 
poble. 

diu que t-bé 
informatius a 

seria bo que es 
les entrades del 

~a Ira. Noh6 diu qua pel que fa al segon punt de ia 
aoci6, l 1 equip de 1overn no està d'~cord amb l'Area 
Bàsiea, Ja que comprèn un territori molt aapli i no es 
veu calr que fos eficaç. Taapoc no se sap quan es fa~à, 
ja que hi ha problemes pressupostaris. Per altra b&Gd~. 
ni el propi Institut Català de la Salut veu clara aquesta 
í\ra. làaica. 

El Sr. Caeas diu •ue els anteriors consistoris qpe ell 
ha 9tesidit no han pressionat perqu~ s'acce~eréa la 
lpbs.._ •• fuacionaaent de 1 'Area Bàsica •erquè IlO e~ :yeu 
clar que funcioni i que el servei aillori. 

IJ.a az..,_ pt;a. respon Q .. el coneix ... pt CJMB ~liBA tle ba 
~~re .. ..-i..- •• que f'tlneionen, que aón uoa ai~a, Ja 
Que el Dispensari aeauiria i·~ i pp-'& 
ceatralitsarien els serveis d'urgènacia. 



serveis 
sanitat 
creació 

sanitaris en un tema tan 
cal la màxima coordinació. 

d'una Junta Local de Sanitat. 

important 
També veu 

com 
bé 

la 
la 

La Sra. Nohé diu que els membres de la Junta Local de 
Sanitat ja no existeixen, ja que per exemple el 
veterinari titular ja no existeix perquê hi ha un 
veterinari del Consell comarcal que fa algunes de les 
tasques, però no totes. 

El Sr. Casas diu que consideren que hi ha coordinació, 
que si es pot millorar es farà, però no veuen necessària 
la creació d'un altre organ. 

Sotmesa la proposta a votació, 
següent resultat: 

A favor: 3 (PSC i ERC} 
En contra: 8 (CiU} 
Abstencions: 2 (IC-EV} 

és rebutjada amb el 

Seguidament l'Alcalde pregunta si hi ha algun tema que 
es vulgui sotmetre al Ple. 

Respon el Sr. Postigo que el seu grup, juntament amb 
el del PSC i ERC volen sotmetre al Ple una moció en 
relació als afers de Bòsnia i el seu grup una en relació 
a les proves nuclears que el govern francès vol fer a 
l'atol•ló de Mururoa. 

El Sr. Casas pren la paraula i diu que en primer lloc 
cal que el Ple voti la urgência. 

Diu que, atès que és possible que aquestes mocions no 
les votin tots els grups i atês que especialment el tema 
de Bòsnia és molt cruel, lama sobre el qual ja s'ha 
manifestat el Parlament català, i tenint en compte que 
també hi ha la moció de les proves nuclears, proposa que 
tots els grups es reuneixin abans del dia 2 d'agost, data 
en quê es previst que es faci un Ple extraordinari, que 
es faci una proposta conjunta i que pugui ser votada per 
unanimitat. 

El Sr. Postigo i la Sra. Pla pregunten com s'han de 
reunir si no hi ha Comissions Informatives ni Juntes de 
Portaveus. El Sr. Postigo afegeix que si no s'ha fet una 
proposta conjunta és precismanet perquê no hi ha els 
canals que ho podrien fer possible, ja que sembla que 
l'equip de govern no els veu necessaaris. 

El Sr. Casas respon que no hi veu la urgência, que no 
es tracta d'un tema de competència municipal i que només 
es tracta de quedar ara per un dia i una hora abans del 
proper Ple i consensuar les mocions. 

El Sr. Posligo demana al Sr. President si pot 
interrompre momentàniament la sessió per poder consultar 
amb la resta de grups que han subscrit una de les mocions 
si aquestes es retiren o es mantenen. 







La Sra. Pla demana si l'Ajuntament té un pla contra 
incendis. El Sr. Casas diu que no ni es té intenció de 
fer-lo, ja que no és una responsabilitat del municipi. 



que aón temes relacionats aab el PUOSC 1 per al qual acaba 
el termini el dia 4 d'agost. Pel que fa al punt $, el 
termini per resoldre acaba el dia 15 d'a1ost. El punt 7 
6s per no endarrerir un mes un tema que ja estava llest. 

lr.-«APROVACIO PRESSUPOST ACTUALITZAT PROJECTE 
AMPLIACIO I REFORMA URBANITZACIO CTRA. TOSSA.-» 

El Sr. President pren la paraula i diu que aquest 
projecte ja havia estat inclòs una altra vegada en el 
PUOSC i no va ser acceptat. Tampoc no se sap ara si s'hi 
inclourà ni la quantiat que es subvencionarà. Per tant 
ara només es tracta d'aprovar la revisió del pressupost 
per actualitzar-lo. 

~1 Sr. Postigo pren la paraula i demana sobre la 
situació administrativa del projecte, ja que de l'examen 
de l'expedient es dedueix que no s'han contestat les 
al•legacions. 

El Sr. Alcalde respon que l'any 1991 es va aprovar 
inicialment el projecte i alguns veïns varen presentar-hi 
al•legacions. Atès que no es va acceptar la seva inclusió 
en el PUOSC i que no era possible executar aquest 
projecte sense subvenció, el tràmit va quedar parat. No 
obstant això, pensa que la situació ha canviat i que en 
tot cas, si s'accepta incloure'! en el PUOSC i es veu 
viable executar-lo, es tornaran a iniciar de nou els 
tràmits administratius i es farà una nova exposició 
pública. 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per 
unanimitat: 

«Primer.- Aprovar el pressupost actualitzat del 
Projecte d'ampliació i refpraa de la urbanització de la 
carretera de Tossa, per un import de pressupost per 
contracta de 45.295.276,- PTA.» 

Ja.-«APROVACJO PRESSUPOST ACTVALITZAT PROJECTE 
AMPLIACIO I MILLORA XARXA ENLLUMENAT I PAVIMENTACIO 
VORERES CARRETERES C-250 I C-253 DINS EL CASC URBA.-» 

L'Alcalde exposa que 
l'aaterior, també havia 
acceptat. 

aquest projecte, i1ual que 
estat inclbs en el PUOBC i no 

El Sr. Poat.iiO 
afecta el projeet.e, 
.DO~ 

demana si la vari&Bt de Llagostera 
a la qual cos~ l'Alcalde reapon eue 

41e8\lidaaent. ea ptlU& a votar la propoat.a, 
~· __.. el setriJ,ent result•t: 

A favor : 11 (CiU, PSC i ERC) 
.Illa: -eoat.ra: l ~ Io-EV) 



d'enllumenat i de la pavimentació de voreres d'un tram de 
les carreteres Girona-St. Feliu de Guíxols (C-250) i 
Girona-Tossa de Mar (C-253), per un import total de 
pressupost d'execució per contracta de 64.580.093,- PTA.» 

3r.-«APROVACIO INICIAL AVANTPROJECTE I PRESSUPOST 
PAVIMENTACIO CAMINS D'ACCES ALS NUCLIS DE BRUGUERA I DE 
LA MATA DEL MUNICIPI DE LLAGOSTERA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord pren la paraula la 
Sra. Fina Gispert, que manifesta que aquest projecte 
contempla la pavimentació dels camins d'accés dels 
vernats de Bruguera i La Mata, que actualment són de 
terra. Això rerpesenta un cost important de manteniment i 
encara no s'aconsegueix tenir-los en bon estat. Són 
camins molt transitats, tant pels veïns com per 
maquinària i camions que fan serveis. L'Ajuntament, sense 
l'ajuda del PUOSC no pot dur a terme el projecte, tot i 
que també els veïns col·laboraran. Afegeig que en cas de 
no ser possible fer tot el projecte, es faria per trams. 

La Sra. Pla pregunta quin tram tindria prioritat. 

La Sra. Gispert respon que el de 
tenen l'asfaltat molt més lluny i 
habitatges. 

Bruguera, 
també hi 

ja que 
ha més 

El Sr. Jordi Noguera pregunta si els propietaris 
hauran de pagar. 

La Sra. Gispert respon que si, però que encara no s'ha 
acabat l'estudi. 

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que aquest és un 
tema que ells portaven al seu programa i que, atès que de 
l'informe de Secretaria es dedueix que, una vegada 
aprovat el projecte, l'Ajuntament l'aprovarà i l'exposarà 
al póblic, la qual cosa garanteix que els afectats podran 
fer-hi al·legacions, hi votaran a favor. 

Acabat el debat, s'aprova per unanimitat la següent 
proposta: 

«Primer.- Aprovar l'avantprojecte de pavimentació 
dels camins d'accés als nuclis de la Bruguera i de la 
Mata del municipi de Llagostera, redactat per l'enginyer 
de Camins, Canals i Ports Sr. Bartomeu Soley Espufia, el 
pressupost d'execució per contracta del qual ascendeix a 
88.001.273,- PTA. 

Segon.- Tramitar la inclusió d'aquestes obres 
Pla d'Obres i Serveis de Catalunya -quadrienni 
1999.» 

en el 
1996-

4t.-«APROVACIO MEMORIA VALORADA PROLONGACIO COL·LECTOR 
DE SANEJAMENT DE LES URBANITZACIONS MONT-REI, LA MATA I 
LA CANYERA PER CONNECTAR AL COL•LECTOR GENERAL D'ACCES A 
LA DEPURADORA.-» 



Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Alcalde pren 
la paraula i exposa que aquests col·lectors substituiran 
les depuradores d'aquestes urbanitzacions que no 
funcionen. 

El Sr. 
ha altres 
general. 

Postigo pren la paraula i recorda que tambê hi 
sectors que no estan connectats a la xarxa 

Sense que es produeixin mês intervencions, 
per unanimitat la següent proposta: 

s'aprova 

«Primer.- Aprovar la memòria valorada sobre 
l'ampliació del col.lector de sanejament de les U.A. 
Mont-Rei, La Mata i La Canyera per connectar amb el 
col.lector general d'accês a la depuradora, redactada per 
l'enginyer Sr. Jordi Güell Camps, amb un pressupost total 
per contracta de 19.077.084,- PTA. 

Segon.- Tramitar la inclusió d'aquestes obres 
Pla d'Obres i Serveis de Catalunya -quadrienni 
1999.» 

en el 
1996-

5è.-«APROVACIO SOL•LTCITUDS A PRESENTAR EN EL PLA UNIC 
D'OBRES I SERVEIS DE CATALLNYA DEL QUADRIENNI 1996-1999.
» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Alcalde diu 
que ós la sol·licitud a presentar al PUOSC per al 
quadrienni 1996-1999. 

El Sr. Postigo pregunta si estava previst que el PUOSC 
es convoquês en aquestes dates. El Sr. Casas diu que no 
se sap quan es convoca ni el temps que donen per 
presentar-ho. 

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup 
s'abstindrà, ja que si C'lls governessin tindrien altres 
prioritats i que, fins i tot dins els projectes que es 
presenten, el seu ordre de prioritats seria d1ferent del 
que es proposa. 

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

A favor: 9 (CiU i ERC) 
Abstenció: 4 (PSC IC-EV) 

«Primer.- Concórrer al Pla Unic d'Ob~es i Serveis de 
CatHlunya del quadrienni 1996-1999 amb els següents 
projectes i amb les següents prioritats, anualitats i 
propostes de finançament; 

PRIORITAT: 1 
ANCAl,ITAT: 1997 
PROJECTE: PBvimentnEiÓ dels camins d'acd\s ll..l.§. nuclis de 
Bruguera l La Ml!.iJ! çlel municipi de Llagost~ 





la, per la qual cosa uo compleix els requisits de la 
convocat&ria i el Tribunal l'ha declarat excl&s. 

Segon.- Declarar deserta la plaça d'Interventor, atès 
que no s'ha presentat cap sol·licitud per la dita vacant. 

Tercer.- Trametre aquesta resolució a la Direcció 
General de la Funció Pública del Ministeri per a les 
Administracions Públiques.» 

7è.-«APROVACIO INICIAL PLA ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR D'UNA ILLA D'HABITATGES AL PASSEIG ROMED NQ 1, 
PROMOGUT PER EXPLOTACIONES TURISTICAS BOADELLA, S.A .. » 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Fèlix Pallarols, el qual exposa que es tracta d'una 
aprovació inicial. No s'incrementa el volum 
d'aprofitament. No obstant això i atès que es proposa 
incrementar l'alçada, ~s necessari aquest PER!. 

La Sra. Montserrat Pla pren la paraula i diu que, atès 
que la modificació de normes per la qual els terrenys de 
propietat municipal que eren edificables i que ara passen 
a ser zona verda encara no estA aprovada definitivament, 
no sembla massa coherent que ja s'aprovi aquest PER!. 

El Sr. Postigo pren la paraula i dru que troben 
ridícula la justificació que es fa del PERI, ja que les 
raons que s'al•leguen són raons per no aprovar-lo. Que si 
l'objectiu és buscar guany econòmic per al promotor, està 
bé, però que socialment no té justificació. 

Di u que a¡:. rova r aquest PERI és paralitzar qualsevol 
pla de millora que es pogués fer, ja que es podria 
ampliar la zona verda, amb la qual cosa Llagostera 
tindria una entrada fantàstica i lloc d'esbarjo en 
aquella zona. Per altra banda, si això no fos possible, 
tampoc no veu per qu~ s'ha de permetre a un promotor fer 
una edificació de 13m d'alçada, amb l'impacte visual que 
aix& representa, ja que a Llagoste1·a només es permet com 
a màxim planta biaxe i dos pisos, a més a més en 
detriment d'una zona verda que perdrà sol a l'hivern. 

El Sr. Casas pren la paraula i diu que efctivament 
seria fantàstic tenir aquest equipament que ha descrit el 
Sr. Postigo. No obstant això, qui té la responsabilitat 
de governar ha de tenir en compte el cost, tant de 
l'adquisició com del manteniment que comporten les zones 
verdes. Per altra banda Llagostera no té manca de zones 
verdes. S'ha estudiat el PERI presentat, es veu viable i 
pensa que facilitar la construcció es bo per a 
Llagostera, ja que es creen llocs de treball. En tot cas 
Urbanisme serà qui dirà l'última paraula 1 que cal basar
se en 1 'informe tècnic. 

El Sr·. Navar·ro pr·en la parau] a i pre ,gunta si quan 
l'Ajuntament va comprar el Parc de la Tot~J'f.' no en tenia 
de problemes econòmics o t:'S qun hi ha hngut un cam i de 
política. 



Mi oa.-. ~aptm; tue 'ftD. ht ila hal~ cap e~ .... 
- ~ -4fttr:Nft)' que •• va Comprar .il'ltctd•ot: .- d'Ja 
~1\fk' lllrtlollo bon l'lleU, pn-b que -ara Bó ea pob,~ 
a ~r-ne un altre. 

11ft iSl". ~aval"l'o diu que 6s una aanca .d' elaeàftci~ el fet 
1itW eaó:ri-'t< ...-.sent&t en data H de JultDl ..ta !18QUJ.l4. 

1liir' IIOftPicaòt.6 de "l''Oftles que blwia d' &IIJIOVBJ7 el Ple -en 
'aeêitl6 dtt1 dia 28 de Juliol. Quant a 1' infor~~e tèca4.c,. ú 
clar que 6a favorable, però per daaunt hi h& d'.iuwett ~ 
bona planificació urbanística, que és una qüestió 
lfOl: í-tica. 

'El• -grups del PSC i d'IC-EV, deaanen que •• llaci. 
~~n~ra~ expreas .. ent en acta la seva disconforaitàt pel 
'fé'ti que el PERI contempli aspectes no aprO'Yate 
~finitivament 1 amb la qual cosa hi ha defectes de f~aa. 

Sot~~eaa la proposta a votació, 6s aprovada aab el 
setüent resultat: 

A favor: 8 (CiU) 
Bn contra: 5 (PSC, IO•EV, ERC) 

«Primer.- Aprovar inicialment el P.E.R.I. d'una illa 
d'habitatges situada entre la Ctra. de Tossa, plaça del 
Carril i e/ Barcelona, promogut per Explotaeiones 
Tarlsticas Boadella S.A. 

Segon.- Sotmetre'! a informació pública durant el 
termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari de Girona. 
Durant ••uest període, l'expedient quedarà a l'àrea 
d'Urbanisme de l'Ajuntament a disposició de qualsevol que 
el vultni examinar i formular-hi lea al.legacions 
pertinents. Seran citats personalment els propietaris 
dels terrenys inclosos en aquest P.E.R.I. 

Tercer.- Se suspèn l'atorgament de llicències de 
parcel.lació de terrenys, d'edificacions i 
d'enderrocaments en l'àmbit territorial comprès pel 
P,E R.I. d'una illa d'habitatges situada entre la Ctra. 
de Tossa, plaça del Carril i e/ Barcelona ja que les 
acves detératnacions comporten la modificació del règim 
ütbanfstic virant. La àuspensi6 tindrà una durada aàxi•a 
de doa anys i s'extingirà, en tot cas, amb l'aprovació 
definitiva d&l P.E.R.I.» 

~-«NAMIPESTACIO DE DESACORD AMB LES PROVES NUGLEABS 
~L 809BRM FRANCES A L'ATOL•LO DE MURUROA.-~ 



presentar moltes mocions com aquesta i que si no hi ha 
Comissió Informativa ni Junta de Portaveus no es pot 
consensuar. Per tant demana que es formi de manera 
immediata la Junta de Portaveus. 

El Sr. Casas respon que una de les mocions presentades 
estava signada pels tres grups de l'oposició, la qual 
cosa vol dir que ells si que la varen consensuar. Creu 
que en aquests temes haurien de tenir en compte que a 
l'Ajuntament hi ha quatre grups. 

El Sr. Postigo diu que la moció que han presentat, la 
mateixa que al Ple passat, tenia una redacció clara i el 
tema és prou important perquè s'aprovi. No obstant això, 
s'ha fet una utilització política del tema. Pel que fa a 
la proposta que ara presenta l'equip de govern, pensa que 
no n'hi ha prou de manifestar el rebuig, ja que si no es 
fa res més, com ara comunicar-ho al govern francès i fer
ne divulgació, poca cosa es farà. 

El Sr. Navarro pren la paraula i diu que a la proposta 
tampoc no es fa referència a l'atemptat a Greenpeace, que 
creu que és de gran importància, i això demostra poca 
sensibilitat envers el tema. 

La Sra. Sancho respon que el seu grup és sensible al 
tema i que no es contempla com un tràmit, sinó que és una 
proposta realment sentida. 

La Sra. Pla pren la paraula per manifestar que, atès 
que hi ha propostes, tant referents al tema de Bòsnia com 
al de les proves nuclears, que han estat consensuades i 
aprovades pel Consell Comarcal del Gironès, en el qual hi 
estan representats tots els grups que formen 
l'Ajuntament, proposa que es consensuin i s'aprovin 
aquests textos. 

Els grups manifesten la seva conformitat i s'aprova 
per unanimitat la proposta següent: 

«L'any 1992 el President de la República Francesa, 
François Miterrand, declarava una moratòria sobre els 
assaigs nuclears francesos, després d'haver-ne realitzat 
durant molt temps. El passat 13 de juny, el seu 
successor, Jacques Chirac, va anunciar la represa de les 
proves. Aquestes proves representen una amenaça a la pau 
al món i una reactivació de la carrera de l'armament 
nuclear, així com un atemptat ecològic en una de les 
reserves naturals més fràgils del planeta. Les anteriors 
explosions ja van comportar l'inici de l'esmicolament de 
les bases dels atol•lons coral•lífers, així com que es 
detectés la presència a les aigües de radioelements 
artificials. Per tots aquests motius expressats. 
El Ple de l'Ajuntament de Llagostera és contrari a la 
represa dels assaigs nuclears. Es per això que expressa 
el seu rebuig a la decisió del govern francès de 
reprendre les proves atòmiques i declara la seva ferma 
decisió que es renuncii definitivament a aquesta 



experimentació indtil i incontrolable.» 

9à.-«ADHESIO AL MANIFEST DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
SOBRE LA GUERRA DE BOSNIA.-» 

Igualment que en el punt anterior, es llegeix la 
proposta consensuada i aprovada pel Consell Comarcal del 
Gironês i is aprovada per unanimitat: 

«La guerra de Bòsnia ha arribat els darrers dies a uns 
nivells extrems i desesperats. La caiguda de Srebrenica i 
el massiu êxode dels seus habitants ha demostrat com la 
política sêrbia de la imposic1o militar i la neteja 
êtnica no s'atura davant de res ni de ningú. 

Això ha posat en evidência el fracàs de les polítiques 
de neutralitat de l'ONU, l'OTAN i la Unió Europea, les 
quals ha afavorit els agressors serbis, ben armats i 
proveits, i han perjudicat els agredits ja que han perdut 
la possibilitat de defensar-se i de fer prevaler la 
legitimitat democràtica. 

Davant d'aquests fets creiem que ha arribat l'hora 
d'un canvi d'actitud que posi fi a tres anys de guerra i 
patiment. Per tot ai,·ò, i en consonància amb la 
Declaració del Parlament Europeu aprovada el 12 de 
juliol, 

El Ple de l'Ajuntament acorda: 

Primer.- Demanar als governs de la Unió Europea i molt 
especialment el de l'Estat espanyol, com a cap semestral 
de la Unió a prendre actituds decidides que condueixin a 
una intervenció multinacional que aturi els avenços 
serbis i restitueixi la legalitat democràtica de la 
república de Bòsnia i Herzegovina, la qual ha de poder 
exercir, amb l'aixecament de l'embargament d'armes, el 
seu dret legítim a defensar-se. 

Segon.- Fer una crida als ciutadans i ciutadanes de 
Llagostera a mobilitzar-se, organitzar-se i fer sentir la 
seva veu per aconseguir una conscienciació col•lectiva 
que afavoreixi el canvi d'actitud dels governs en 
relació al conflicte bosnià.» 

lOê.-«MOCIO D'IC-EV D'OPOSICIO A LA DECISIO DEL GOVERN 
FRANCES DE REPRENDRE LES PROVES NUCLEARS A L'ATOL•LO DE 
MURUROA.-» 

«El Sr. Postigo manifesta que es retira la moció, però 
que 



11~.-«MOCIO D'IC-EV, PSC I ERC DE CONDEMNA AL GENOCIDI 
DE BOSNIA.-:. 

«Els representants dels diferents grups manifesten que 
retiren la moció. 

El 
seria 
alguna 
tipus, 

Sr. Navarro pren la paraula i diu que pensa que 
convenient que si en algun moment s'oraanitz6a 

campanya de conscienciació sobre temes d'aquests 
l'Ajuntament hi col•laborés. 

La Sra. Sancho respon que evidentment que sí.» 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les onae 
menys cinc minuts de la nit s'aixeca la sessió, de la 
qual s'estén aquesta acta, de tot el que jo, la 
Secretària, en dono fe. 

ACTA N2 11/95 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 27 DE 
SETEMBRE DE 1995.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia 
vint-i-set de setembre de mil nou-cents noranta-cinc es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
celebrar sessió ordinària, sota la Presidência de 
l'Alcalde Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'aasistência 
dels Regidors Sra. Pilar Sancho Espigulé, Fêlix Pallarols 
Negre, Jordi Bayé Sureda, Fermí Santaaaría Molero, Fina 
Gispert Massa, Yolànda Nohé Arbuser, Narcls Llinls 
Gavil,n, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, 
Lluís Postigo Garcia, Antoni Navarro Robledo 1 Jordi 
Noguera Sabarí. Actua coa a Secretlria la de la 
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas. 

La Presidência declara oberta la aeasi6 i a'entra en 
l'eatudi dela temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«APROVACIO ACTES DE LES SESSIONS DELS DIES 16-f-
1996 I 2-8-1995,» 

«a) S'aproven per unanimitat les actes de les sessions 
anteriors dels dies 28-7-1996 i 2-8-1995.:. 

la.•CDONAR COMPTE AL PLE DEL OONVBKI SUBSCRIT AMB EL 
ORUP PROMO'I'OR DEL BUTLLI'!' I DE LLAGOSTERA. -• 

La Sra. Pilar Sancho pren la paraula i ea...-~ el 
seu 'rup ea va plantejar la posaibilitat de recuperar 
~~••t vehicle de ooaunicaci6 local. •• varea e~dlar 
dife~t• alternatives aab el •~ ~ ~.. .U• 
estaven intereaaadee a Ural' endavaftt •l pt'&\f.ow. ... 
l'AJu~ttaaent fea el butlletí i ella hi col.laborea•la • 



La Sra. SaaDIIo -raapan ~ la ~.,.._ ~ ~ 
coat~actat no és la coordinadora de l'lrea de cult~a. 
-.klli1UifW1~ordin JbJaí. t.Mtauea i les a®-iv.Uakt M-MIIIt hi 
ha 'liditle :l\ura ~rie de :tll'lltita que s•han de few. i.~ ~ 
coa a reaponaable de 1 'lrea no pot dur a tel'lle, prqal 
lNi ... '4$tar en el All treball, ja cawa Mt :U •4Wci6 
excluaift • r',Aduut-nt.. Que ..-.ta ~ .. 
tre•allava a l'AJuntaaant quan va entrar i el que ella 
.,... ~ êa .,_ ae .li aaai¡nêa una pera.,.., 

:."llr lat ceea.. 4iU 4Uii lla ~na Ptraan• '1111\ te¡ ;\.ll!la~ 
~iaiatrativea, no un càrrec de confiança i que en tot 
<.fta~ •• w'~ia de caaviar éa la defini.ci4. 

11 Sr. Posti¡o pren la paraula i diu que el aeu t~P ...., -~~--~.-e toral a à~~•r~hi uae -~ic.-.. ~al. 
,.._ .¡¡pea&a ••• ..ea el ltrUP pMaOtor 481 htilltet.~ "" )Nl 
~-·~• .. difereata »deolo&ies i prou vàltd~t ~~¡ 
~eat•ltcia la ••v• iecle:PeQdê~teia. 

La Sra. Pla afe¡eix que el pacte els \6 ~- '~ea 
lli¡ata i que potser hauria estat aillor una aubvenci6 o 
tan ......... 

Sancho respon que el arup proaotor va estar-hi 

e• d6~& per a8aabentat 



El Sr. Postigo pren la paraula i diu que ells votaran 
a favor, ja que aquest acord proposa la contractació per 
quatre mesos j que en un altre punt del Ple hi ha la 
convocatòria del concurs per contractar per un termini 
més llarg, i que, per tant, ho troben correcte. 

Es ratificn el següent acord per unanimitat: 

«Primer.- Contractar amb l'empresa NETEGES I SERVEIS, 
S.C. la neteja del Col.legi Públic Lacustària per als 
mesos de setembre a desembre de 1995 amb un import 
mensual de 476.760--PTA (IVA inclòs).» 

4t.-«APROVAR LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE 
LLAGOSTERA PER A L'ANY 1996.-» 

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

«Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de 
Llagostera per a l'any 1996 els dies 27 i 28 de maig. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació 
Territorial a Girona del Departament de Treball.» 

5è.-«APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS ECONOMICO
AmliNISTRATTVES I CONVOCAR CONCURS PER A LA CONTRACTACIO 
DEL SERVEI DE NETEJA DE L'ESCOLA PUBLICA LACUSTARIA.-» 

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

«Primer.- Aprovar e] Plec de Clàusules Econòmica
Administratives que regirà el concurs per a la 
contractació del servei de neteja de l'Escola Pública 
"Lacustària" i exposar-lo al públic pel termini de quinze 
dies en el DOGC i en el BOP per tal que s'hi puguin 
presentar reclamacions. 

Segon.- Convocar concurs per a l'adjudicació de 
l'esmentat servei, amb publicació de l'anunci al BOP.» 

6è.-«APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS 
ADMINISTRATIVES I CONVOCAR SUBHASTA PER A LA 
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO DE L'EDIFICI 
L'AJUNTAMENT, INCLOSES EN EL PUOSC DE L'ANY 

ECONOHICO
CONTRACTACIO 
EXTENSIO DE 

1995.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Postigo pren 
la paraula per dir que en tractar-se d'una obra ja 
aprovada per l'anterior consistori i atès que ells en cas 
d'haver-hi inter~ingut podien haver no estat d'acord 
amb la conveniència de fer-la o com fer-la, s'abstindran 
en la votació. 

Sotmesa la proposta a votació, ~s aprovada 
següent resultat: 

amb el 



1'e%'Ca ... - Sotaetre a inforaaci6 ¡nlblica, pel te.raial ~ 
~ Aes, •nJauvant anunci Ptlblic-.t al. P.iu~ ~Ul 
u la QêneraUtàt. de Oau.lvafa• el pleo de ~9~, .• 
\'efecte de possibles reclamacions. s'anunciarA 
'l!llaut-tAai.-..t. la aubh-t:a p6blica a t~Ml f# raf~/&• 

..,.\ótl.- k ... t~.e lJJmUnci es-~1< ~ ,¡.a DalttiAA~fS 
'h~ftftil -tlel Ocwe~11 de la Gelle~alitat peg._uè ~a;¡: a 
la Vi<WOei6 Qe'Deral d' Adaitliatraci6 -Local l~ Qva 
publicació en la fo~ que consideri méa a4i~t. 

dilicpA, • FatiQJ. UB tan billiaaent CGfiJ eJt, ~ • !IUi 
aeneat•r, el Sr. Alcalde o aeabre de la Q~raci6 ;ea. ~ 
delegui per a la traaitaci6 i execució del present 
~~KJo8•• 

76.-«ASSUNIR EL OONPRONIS MUNICIPAL DE PIR-SI eÀiRÏC 
W U "4JMPUA D' BNtLUMDAT. :PU81JIC DB 1,A QllWOiRACIO 
'LI:.A08fi1'8A DS:t'DIIHCIAL. -:. 

Ba llegeix la proposta d'acord i el Sr. Navarro pren 
lAII _.,.,la i '1pret_.ta ltODl'e quina pro bl.-ea h~ ba en 
atueatA ia•tal.laci6 

Bl Sr. Pêlix Pallarola respon que es tracta a•una 
G~ti6atizacl6 que 6s forQa antiaa i que no hi _, el 
proJecte têcnic per poder-ho legalitzar. 



es faci càrrec de la instal.lació, 
responsabilitat dels veïns. 

Sotmesa la proposta a votació, 
següient resultat: 

que continua essent 

es aprovada amb el 

A favor 
En contra 

1 1 
2 

(CiU, IC-EV i ERC) 
(PSC) 

«Primer.- Assumir el compromís municipal de fer-se 
càrrec de la despesa de consum de 1 'enllumenat públic de 
la Urbanització Llagostera Residencial, amb efectes del 
mes d'abril de 1995, mentre no es realitzen les obres 
necessàries perquè aquest Ajuntament pugui procedir a 
recepcionar les obres de la urbanització. 

Segon.- Els pagaments es faran efectius a la Junta, 
prèvia presentació dels corresponents rebuts. 

Tercer.- L'assumpció d'aquesta despesa per part de 
l'Ajuntament no significa que es faci càrrec de les 
despeses de manteniment de les instal.lacions, continuant 
per tant aquesta responsabilitat a càrrec de la Junta de 
Compensació, fins al moment que faci entrega a 
1 'Ajuntament de les obres i instal.lacions.» 

8è.-«APROVAR LES QUOTES DEFINITIVES D'URBANITZACIO DE 
LA U.A. LA MATA.-» 

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

«Primer.- Aprovar les quotes definitives corresponents 
a les obres d'urbanització de la U.A. La Mata -21 fase- i 
notificar-les als propietaris afectats. 

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

9è.-«APROVAR LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL PATRONAT 
MUNICIPAL D'ESPORTS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Jordi Bayé 
exposa que fa cosa d'un any es varen estudiar els 
estatuts i es va veure que no s'hi contemplava la figura 
del gerent, la qual es creu necessària. Els Estatuts fins 
ara vigenLs contemplaven el Consell com un ~rgan amb 
poques competències, fixant la se.,·a funció pràcticament 
com testimonial i només amb una reunió anual. Amb aquesta 
modificació que es proposa es tracta de donar m6s 
protagonisme al Consell. Seguidament fa un resum dels 
Estatuts actuals i de com quedaran amb la modificació 
pr·oposada. 

La Sra. Montserrat Pla pren la paraula i diu que atès 
que la modificació d'uns Estatuts no es fa cada dia, 
pensen que s'haurin d'haver fet aprovar-los per 



•Prlaer.- APII'Oli"AU" i:n.icial•ent la ~,i.~ d'eh 
l*t.1KB'P del P&tl'onat Municipal, ~·~·~r~. ~·~ aab 

' ....... lQ1iltt :s' ~te¡ a 1' e~ed,ient. 





actuacions siguin necessiries per a l'execució d'aquest 
acord, inclosa la signatura del contracte.» 

11~.-«CONVOCAR CONCURS-OPOSICIO PER COBRIR UNA PLAÇA 
D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL VACANT.-» 

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

«Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la 
convocatòria per a la provisió d'una plaça d'Agent de la 
Policia Local, per concurs-oposició lliure, vacant a la 
plantilla. 

Segon.- Publicar 
Bases al B.O.P. un 

la convocatòria juntament 
extracte al D.O.G.C.» 

amb les 

12~.-«APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI DE 
1994.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Montserrat 
Pla pren la paraula i manifesta que el seu grup, igual 
com varen fer a la reunió de la Comissió Especial de 
Comptes, s'abstindran. 

El Sr. Postigo tot seguit pren la paraula i diu que el 
seu grup també s'abslindri, tal com varen fer a la reunió 
de la Comissió, en base als informes tècnics que 
indicaven que el slstema emprat en la comptabilitat de 
l'Hospital "Josep Baulida" no era l'adequat, ja que no 
permetia el control pressupostari i qu no és un tema nou, 
que les observacions ja s'havien fet en anys anteriors i 
és d'esperar que millori d'ara endavant. 

Sotmesa la proposta a votació, 
següent resultat: 

(CiU) 

és aprovada amb el 

A favor 
Abstencions 

8 
5 (PSC, IC-EV, ERC) 

«Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost 
Municipal i dels seus Organismes Autònoms, corresponent a 
l'exercici de 1994. 

Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de 
ComptPs de Catalunya.» 

13~.-«APROVAR LA MODIFICACIO DE CREDIT 1/95 DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Navarro, el qual demana explicacions sobre el perquè 
es revisen a l'alça les retribucions de membres de 
l'Ajuntament en 2.100.000--PTA, un 32'3 més del 
pressupost inicial, amb les conseqüències que això té, de 
cares a la manca de recursos de l'Ajuntament. 

També demana el per qué hi ha hagut un augment d'un 



de la facturació per consum d'aigua potable. Per últim 
sol.licita que se li expliqui el motiu de la reducció en 
un 60'6% la partida destinada a l'adquisició d'utillatge 
de la biblioteca, la qual cosa fa pensar en una menor 
sensibilització del nou responsable respecte a la de 
l'antic responsable, que sembla que podia tenir projectes 
més ambiciosos. 

El Sr. Bayé pren la paraula i exposa que quan es fa un 
pressupost, en tota classe d'empreses, és molt difícil 
ajustar les partides sense que s'hagin de fer-hi 
modificacions, a1xo obliga a uns reajustaments de 
partides i s'han de buscar allà on són. El fet que ara 
s'hagi minorat aquesta partida de biblioteca en un milió, 
no vol dir que l'any que ve no s'inclogui de nou per fer 
el que sigui necessari. 

El Sr. Casas afegeix que aquesta setmana precisament 
s'han gastat a la biblioteca dues-centes trenta mil 
pessetes per canviar uns llums i que per tant, no es pot 
dir que no s'hi faci res. 

El Sr. Navarro afegeix que troba desacertat que es 
tregui aquesta quantitat, quan la biblioteca també té 
mancances i es podien haver destinat per exemple a la 
informatizació. 

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

A favor 
En contra 

8 
5 

(CiU) 
(PSC, IC-EV, ERC) 

«Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de 
modificació de crèdit núm. 1/95, que inclou les següents 
variacions: 

Suplement de crèdit 
95.111.100 Retribucions membres Ajuntament 
95.121.221 Subministr. serveis generals 
95.121.22101 Consum aigua potable 
95.121.226 Despeses diverses serveis generals 
95.222.121 Retribucions complement. policia 
95.432.221 Enllumenat públic 
95.412.62003 Adquisició utillatge Dispensari 
95.432.62007 Adquisició utillatge Brigada 
95.451.62009 Millores teatre Casino 
95.511.210 Reparació infrastructures 
95.511.60117 Arranjament camins i rieres 

Crèdit extraordinari 
95.511.60118 Sanejament de Llagostera 
95.011.31001 Interessos crèdit-aval 

TOTAL: 

2.100.000 
500.000 

1.500.000 
1.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

200.000 
600.000 
700.000 

3.484.561 
1.900.000 

709.477 
809.367 

17.503.405 



PROCEDENCIA DELS FONS 

Ninorament partides de despeses 
95.011.310 Interessos préstecs 
95.454.62004 Adquisició utillatge Biblioteca 

2.000.000 
1.000.000 

Crèdit extraordinari 
95.36004 Q.U. Mont-Rei 
95.36005 Q.U. La Canyera 
95.45509 Subvenció ICASS-crèdit aval 
Romanent líquid de tresoreria 

TOTAL: 

2.386.007 
3.051.440 

809.367 
8.256.591 

17.503.405 

Segon.- Exposar aquest acord a informació p6blica 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 

14è.-«APROVAR LES INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PELS 
MEMBRES DE L'AJUNTAMENT.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i seguidament pren la 
paraula la Sra. Montserrat Pla per exposar que al seu 
entendre les indemnitzacions a percebre pels membres de 
l'Ajuntament s'haurien d'haver consensuat amb tots els 
grups. Consideren que la indemnització dels membres de 
l'oposició és testimonial i que és l'equip de govern qui 
es beneficia dels augments. 

També pren la paraula el Sr. Postigo i diu que vol 
expressar la protesta del seu grup pel fet de trobar-se 
amb una proposta que arriba al Ple sense cap conversa 
prèvia. També vol manifestar el seu desacord amb els 
càlculs que es fan, que es basen en una puja dels sous, 
que per ells són indemnitzacions, que tenen en compte la 
puja de l'IPC dels darrers quatre anys, quan en aquest 
període els treballadors de l'Ajuntament han patit una 
pèrdua de poder adquisitiu d'un 10'67%. Consideren que 
aquesta puja plantejada és insolidària amb l'austeritat 
demanada i que aquesta manca de solidaritat queda més 
palesa en les indemnitzacions per assistència a les 
sessions, on la puja és del 100%. Quant a les 
assignacions als grups municipals, que és la primera 
vegada que es fa i ho veuen positiu, tant l'ACM com la 
FMC recomanen establir una quantia mínima per grup més 
uaw~~ra •uantitat en funció del noabre de regidor~. El 
•u '1PIUP preaetlta una e amena a la p11opoat.• de l • equip de 
'WO"*-• eh la .¡ual ea té en ®a»te l • eJq~paat i qpe 
--·~Ull eatalvi d'1.676,882--PTA AnUAJ.IIt A¡Jle Ú UR 
1 ,._.._ dlti. 'Jil'atdlllpoat inicial, Q.\01 Peratle.A a!41l 811: Ja 

.-..6 * ...ca< de Uc¡uideaa i rEttall IP'811fH.l~~ ..-t 
._ ltaaef1ci6a per al oonJunt de la pblaci' ~MfJJC IIP• 

•• 



la seva proposta 's una esmena on s'1ntenta arribar a un 
consens amb l'equip de govern, però que dista de la 
proposta inicial que haguessin presentat, en cas que el 
procediment hagu's estat un altre. 

El Sr. Jordi Bay' pren la paraula i exposa que 
l'estudi dels augments s'ha fet en base a les quantitats 
que estaven establertes en l'anterior mandat, 
incrementant-les en aquests percentatges, els anteriors 
eren sous fixats l'any 1992. Que als funcionaris se'ls ha 
augmentat un altre percentatge, però pensen que tamb' 
s'ha de tenir en compte que aquestes indemnitzacions 
acaben incidint tamb' en les rendes de les persones que 
els perceben, ja que sumen, i que 's clar que acaben 
incidint força m's en les rendes que l'augment que es 
proposa, que és el de l'IPC. Pel que fa a l'assistència a 
reunions, es va considerar que atesa la durada de les 
sessions, l'anterior quantitat era massa ajustada i aqui 
si que es va fer una revisió important. A això s'hi ha 
d'afegir les assignacions als grups i en surt l'augment 
que diu el Sr. Postigo. No obstant això, pensa que s'ha 
de mirar si van per sobre o per sota de les recomanacions 
de les organitzacions municipalistes i és evident que no, 
ja que segons els criteris d'aquestes organitzacions es 
podria estar sohre els tretze milions i s'està sobre els 
nou milions, que és una diferència considerable. 

El Sr. Navarro diu que segons les recomanacions 
s'hauria d'arribar als tretze amb les dietes i que aquf 
no hi ha les dietes, o sigui que si s'hi sumessin seria 
més. 

El Sr. 
regidors. 

Casas respon que no es paga cap dieta als 

El Sr. Bayé diu que això comprèn tots els conceptes, 
ja que no es cobren ni dietes ni quilometratge i que per 
tant està molt per sota de les recomanacions i d'allò 
habitual en moltes corporacions. 

Es Sr. Postigo respon que 's possible 
compara amb altres ajuntaments sigui baix, 
ells consideren que en moltes corporacions 
ab6s i per tant no serveix de referència. 

que si es 
no obstant 

se'n fa un 

El Sr. PosLigo diu que una situació normal i amb una 
bona situació econòmica de l'Ajuntament, possiblement no 
haurien dit res, però en un moment en què 's necessari 
modificar partides i deixar de fer coses, un estalvi com 
el que proposen pensa que no es pot rebutjar. 

El Sr. Casas li din al Sr. Postigo que no es de.i.xen de 
fer cor:es, que com li ha dit a la biblioteca aquest an~· 
s'hi han fel inversions i que en tot cas el fet que es 
reconegui que hi ha ajuntaments on les retribucions són 
molt s11perio!'s i fins i tot superen les recomanacions 
cosa que no es pot dir d'aquí, que es va molt per sota, 
fa pensar que s'està en el bon carn[. 





-La compra de la finca situada al Passeig Romeu .. 1 i 
la seva posterior restauració per poder-la dedie.. ra 
activitats culturals i socials. 

I perquè consti als efectes oportuns, sign .. l a 
present a Llagostera a 21 de setembre de 1995.
Montserrat Pla Font.- Joan Fabrellas Lloveras". 

Pren la paraula la Sra. Pla per exposar que pr ..... n 
la compra d'aquesta finca, ja que encara s'hi és a t e-.e , 
perquè no s'ha edificat, que consideren que forma part de 
la història del poble, que havia estat seu d'una Soci•nt 
que organitzava les festes majors, és un edifici aapli, 
amb una situació privilegiada, al costat d'una zona verda 
i del museu etnològic i pensen que seria aelt 
interesasant que fos també municipal, es restaurés i e e 
pogués dedicar a ampliació del museu i s'hi podria fer 
també una aula de m•1sica o de dibuix, o altrea 
activitats. 

El Sr. Casas pren la paraula i diu que es un cr iUz-4 , 
no obstant això, ell no creu que tingui cap Yal&r 
històric aquest edifici o al menys no en té més que pan 
nombre d'edificis del poble, és un tema que no s'bav.i•n 
plantejat, que evidentment en cas que no hi haguessin 
limitacions econòmiques podria ser interessant coap...,_ 
lo, deixar-ho allà per una futura ampliació de la zona 
verda, però que això no és possible, per raeea 
econòmiques. 

La Sra. Pla diu que és una pena que s'enderroqui~ l a 
majoria d'edificis que podrien tenir un cert com...-t 
històric, ja que en el nucli antic i tot s'ender~n 
les cases i es fan noves, amb la qual cosa Llagostera ea 
quedarà sense nucli antic. 

El Sr. Casas diu que amb la normativa actual no el .. t 
impedir i que l'Ajuntament no pot comprar-ho tot J*r 
protegir-ho sense subvencions de l'Administració. 

El Sr. Postigo diu que el seu Grup, tal com ea va 
manifestar en el Ple on es va tractar l'aprovaci~ del 
PERI que afecta aquesta finca i amb les al.legacion _.. 
han presentat, consideren que les previsions actuà...,._ 
les Normes Subsidiàries en aquest sector, és un Ml 
menor, en consideració a la proposta del promotor .. 1 
PERI. 

La finca té una situació privilegiada i 
l'Ajuntament hauria de fer tots els esforços per 
donar un ús social. No obstant això, la moció ~I'&I&~~~~~ 
feia referència a la compra de la finca, i a 1 
que ha fet la Sra. Pla s'hi troba a faltar una 
econòmica. Pensen que la compra potser no seria v,;;t 
però podria haver-hi altres solucions. Ells s'abati 
però pensen que el grup de govern hauria de 
compte les propostes fetes per altres grups, 

El Sr. Casas diu que ho tenen en compte, però 
seu grup està m~s al dia de les necessitats i 



11 Sr Oaeas diu ~ue Ll.co•t•r• t6 unes bope~ •o~s 
9er•••• ••• ao és qua no hi has~ inter~s, ain6 •u• no *i 
ka POaeibilitata econòai••••• que no éa ~rJor~~-~¡ ~ ••• 
•• aetu~ que sortiran altres teaea que ai ~ue eeran 
~oritaris, urgents i que s'hi haurl d'a~ocar recu~so~~ 

Sotmesa la moci6 a votkci6, ~s rebu~Jada .-b ,1 
setUent resultat: 

A favor 
En contra 
Abstencions 

2 
8 
3 

(PSC) 
(CiU) 
(IC-EV i ERC) 

11~.-«NOCIO DEL GRUP ERC EN RELACIO A LA ~COLLIDA 
SELECTIVA DE DEIXALLES.-~ 

Es llegeix la següent ~oci6 del Grup d'ERC: 

"Bl Grup MunicipaL4'E.R.C. de Llagostera; 
Per col~laborar en la reducc~6 del volua de d~~lles 

que van a parar a 1 'aboqador de Sol iu s, fp, la seClleat 
pi'QP)sta: 

-Que periòdicament i amb previ avís popular la~r~a 
aunicipal faci la recollida de paper, vidre, plàst1c i 
llauaes. 

aéa a aéa de ee~ un exemple ecològic per ~a ~eata de 
poblaciona, els diners que es recaptin de la reco~tida 
podran anar destinats a coses d'interès popular, coa pe~ 
-.eaple pro~cionar ia.t~l.laciona lúdi~ues als parcs 
inlllll'tJ.l..e" , -

Seguid .. ent pren la paraula el Sr. Jordi Noguera, per 
exposar el contingut de la moci6. 

11-Sr. Llinàs respon que la recollida la fa e1 Conaell 
Coaarcal i que avui per avui no ~s possible que bo faci 
la~ri~ Ja que té altres feines ass~lnades. 

11 $r. Alcalde inforaa que és preyist que eía pobles 
... -'• ~ i 008--habi~ts batin 4'establ~r unes 
.. 1-.lleriea, per~ que això tamb6 vol dir d"\1~~ 
~rua ~OA6aica i que de aoaent a' .ha et ""al' 8 
~o.•...-n.. 

A aa haU,o diJl •~• la Llei u~e~ 
~pi• • -'• de 5.000--JM--itpf¡a tJ-j~d U ' J==~~=~.,... .... laa dollat. QA tAr.a1ii - ... ... 
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molts pobles que hi estan treballant i que pensen que 
aquí també s'hauria de fer i per tant, s'hauria de crear 
una Comissió d'estudi per solucionar aquest tema i tenir 
una m1n1ma previs1o. En relació a la moció d'ERC, pensen 
que el tema de la recollida és un tema molt important, i 
creuen que hi ha d'haver-hi una analisi global i que la 
proposta que fa ERC que la Brigada faci la recollida 
selectiva, en aquest moment no seria lo més adequat. 

El Sr . Alcalde respon que no hi ha necessitat de la 
Comissió, que el dia que interessi, Medi Ambient 
proporcionarà els plànols i donarà les directrius d'allò 
que cal per a un poble de les característiques de 
Llagostera, i només caldrà buscar el terreny que ja s'ha 
pensat on hauria de ser. Però avui per avui pensa que 
el servei està cobert i no és necessari de moment 
establir la deixalleria perquè seria un cost important 
per als ciutadans. 

Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el 
següent resultat: 

A favor 1 
En contra 8 
Abstencions -t 

(ERC) 
(CiU) 
(PSC i IC-EV). 

18~.-«MOCIO DEL GRUP ERC, EN RELACIO A LA CREACIO D'UN 
COMITE PER AJUDAR EL POBLE DE BOSNIA.-» 

Es llegeix la moció i seguidament el Sr. Alcalde 
procedeix a la lectura de l ' escrit que la Coordinadora de 
les Comarques de Girona amb Bòsnia ha adreçat a 
l'Ajuntament i proposa que les ajudes es fassina través 
d'aquesta coordinadora. 

El Sr. Jordi Noguera pren la paraula i diu 
tracta de crear un Comitè i que en tot cas seria 
qui tindria les relacions amb la Coordinadora. 

que es 
aquest 

El Sr. Postigo , en nom del Grup, presenta unes esmenes 
a la proposta que són llegides per part de la Secretària. 

La Sra. Montserrat Pla manifesta que creu que seria 
positiu que del Comité en pogués formar part gent que no 
fos membre de l ' Ajuntament . 

El Sr. Casas manifesta que el seu grup estaria d'acord 
a formar el Comitè, sempre i quan es busqués efectivitat. 

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

A favor 13 (CiU, PSC, IC-EV i ERC) 

També s'aprova per unanimitat la segilent 
presentada pel Grup d'IC-EV: 

esaena 

"Els sotassignants, regidors del Grup d'Iniciativ• pel' 



Catalunya-Els Verds a l'Ajuntament de Lla¡ostera, 
formulen al Ple Municipal, en relació al punt divuitè de 
l'ordre del dia, les se¡üents ESMENES: 

-Després de "¡rups polítics" afe¡ir "i obert a la 
resta d'entitats del poble (culturals, esportives •••. )", 

-Després de "campanya" afe¡ir "de suport i". 
I perquè consti als efectes oportuna, si¡nem la 

present a Llagostera, 27 de setembre de 1995". 

La moció aprovada, queda redactada, per tant, de la 
se¡üent forma: 

" Mantenint l'esperit de la moció de solidaritat amb 
el poble de Bòsnia, aprovada per unanimitat en el Ple 
passat, del dia 2 d'a¡ost, i atenent la precària situació 
en què es troba la població de Bòsnia, 

El Grup Municipal d'ERC proposa al Ple constituir un 
comitè de caràcter temporal i amb un representant de cada 
un dels grups polítics i obert a la resta d'entitats del 
poble (culturals, esportives .... ) amb la finalitat de 
promoure i coordinar una campanya de suport i ajuda 
material per al poble de Bòsnia". 

Se¡uidament el Ple, per unanimitat, designa el Sr. 
Jordi Noguera com a Coordinador del Comitè. 

19è.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

La Sra. Montserrat Pla pren la paraula i pre¡unta 
sobre l'acord de la Comissió de Govern del dia 2 d'agost 
pel qual es contractava una persona com a coordinadora de 
les activitats de Cultura, tasca que sembla que seria de 
la Regidora. 

La Sra. Sancho respon que la persona contractada 
coordina al¡unes de les activitats, però que la tasca de 
coordinar l'àrea correspon i la fa la re¡idora, i que la 
persona contractada és un suport, ja que com tothom sap, 
a l'Ajuntament no hi ha dedicacions exclusives, Cultura 
es un àrea àmplia, i a més s'hi ha d'afe¡ir festes. 
L'equip de ¡overn va creure oportú contractar una persona 
i pensa que està suficientment justificat. 

El Sr. Postigo diu que el seu Grup també vol fer 
preguRtes respecte el tema, però que en cap moment vol 
personalitzar. Que ells volen preguntar sobre qüestions 
organitzatives. 

El Sr. Navarro demana sobre el criteri seguit en les 
despeses de l'àrea de cultura, ja que entenen que hi ha 
un malbaratament dels recursos, com ho demostra el fet 
dels diners ¡astats en l'edició del pro¡rama de les 
activitats , que donava la sensació que es tenia en 
compte més la imatge que no pas el contingut. Que en 
altres anys s'ha explicat el mateix en menys diners. 
Afe¡eix que el pressupost de la Se.tmana del Dolmen també 
podria ser més limitat, ja que es podien haver aprofitat 
entitats del poble com és ara el Bell-Matí que ho haurien 
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fet desinteresadament. Manca de política 
subvencions. Pregunta quines tasques fa la 
contractada per cultura, quina categoria té i 
cobreix la baixa per maternitat de l'arxivera. 

de les 
persona 
com es 

La Sra. Sancho respon que el que fa referència a 
personal ho contestarà el Sr. Jordi Bayé. 

Pel que fa al programa d'activitats, dir que per 
l'equip de govern informar i informar bé és una 
prioritat, que potser si ells governessin no ho farien, 
que de la forma com es fa és un cirteri, criticable i 
discutible, que el seu grup aquest any ha cregut fer-ho 
d'aquesta forma i que la resposta ha estat bona. 

El Sr. Casas pren la paraula i diu que informar, ja ho 
feia també l'anterior equip de govern i que en tot cas 
aquest any s'ha fet d'una altra manera, o amb un format o 
paper diferent. 

La Sra. Sancho afegeix que en les festes d'estiu hi ba 
hagut un estalvi. Pel que fa a les activitats del Dolmen, 
volen promocionar el Museu, això ja ho havia iniciat 
l'equip anterior. Les visites les faran arqueòlegs i que 
es pensa que les visites han de ser gratuïtes i que 
aquest és el cost. Per tant, diu que es potència el que 
en aquest moment es creu convenient i es mira d'estalviar 
en altres conceptes. 

La Sra. Pla pregunta si s'ha fet alguna gestió, en 
relació al tema de la granja de vaques del Passeig Romeu. 
El Sr. Casas respon que no, ja que el tema està clar i 
que en tot cas quan hi hagi una queixa formal d'algun 
veí, s'actuarà. 

El Sr. Jordi Noguera pregunta sobre si seria possible 
establir una altra farmàcia a Llagostera. 

El Sr. Casas respon que en aquest tema l'Ajuntament no 
té cap competència, ja que depèn de Sanitat i del 
Col.legi de Farmacèutica. 

La Sra. Pla pregunta sobre l'obligació que la farmàcia 
estigui oberta per urgències. 

El Sr. Alcalde respon que aquest tampoc és un tema de 
competència municipal, però que han d'estar 
localitzables, no a la farmàcia. 

El Sr. Navarro pregunta sobre els fets que varen 
passar el primer dia d'escola, que a la sortida de les 
escoles ea va produir un caos circulatori, la qual cosa 
fa palesa una manca de planificació. 

El Sr. 
'P'l"'bleaea , 
Pltdbl: .. a 
Navar.ro, 

Caaaa 
però 

ea va 
&IJ.uell 

respon que atectivaaent va b•v•~·hi 
no par aanoa de planificaci6, ~~ el 

resoldre l'aadem~. ~· coa~ el ar. 
dia va caure uaa pluJa solt fQ~~· 'ue 



Bl a.. ~avarre diu •~e l'isso~a 
s'ha fet servir la aés conflicti•a· 

i 

L'Alcald6 diu Que 
Direcció de l'Escola 
queixat. 

això és una coap~\.ncia de la 
i l'Associació de Paree no s'ha 

La Sra. Pla precunta sobre quin projecte s'iRQloqrà .. 
el Pla específic de la Diputació i pensa ~ eeria 
tnt•téssààt iocleur• l'ar~a~-.ent 4e la pist•• 

L'Alcalde diu que sí que seria interessant deaanar-bo, 
ai far que s'ili pot incloure. 

EL Sr. Noguera de.ana que es posin Poli~i~ 
ao~ida de totes les Escoles. 

El Sr. Casu rea pon qlle 
.tt.J&Il8 h q,v,è ea dispon. 

Navarra pregunta sobre coa est~ •1 t~ ~\un 
i!relalflicte JQ;ue t;enen UIUS veïns del cal"rer a,.rç.e~na, t.ue 
•ot 'Bo'Vlint el ca.iiS de les escQIIlbl'l&l'ies ·~ .fa .-.1\t# "1 
bale6, ja que tot i q~ han ~rtat solucions DO~·~ ka 
donat resposta. 

11 Sr. ;Casas restu~n que.. és ua t.aa que ve ò'~lll i.. que 
sí que han rebut respostes. Que les solucions que aporta 
ao les volen els al~e veïns j que no és ~~~ posar 
piloaes a la vorera, ja que és aolt estreta i després no 
M -podiüen :passar e~a vianants. Que la ipt,eres~ ha 
parlat amh el. Sr. Santaaaria i. alllb ell aateix. ~"-'¡,i~ •• 
li ha dit que quan hi hagi un cotxe aal aparcat avisi la 
l'à.tcQ. 



La Sra. Pla pren la paraula i pregunta sobre el perquè 
es donen subvencions al Casal per assistència de nens a 
casals i colònies, ja que considera que seria la 
parròquia qui s'hauria de fer càrrec d~aquestes ajudes. 

El Sr. Casas respon que hi ha un 
l'Assistent Social i l'Ajuntaaent té 
pressupostària per aquestes ajudes. 

inforae de 
consignació 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres 
quarts i cinc minuts de dotze del vespre s'aixeca la 
sessió de la qual s'estén la present acta, de tot el que 
jo, la Secretària, en dóno fe. 

LA SECRETARIA 

ACTA N2 12/95 DE LA SESSIO 
D'OCTUBRE DE 1995.-

23 

A ila de Llagostera a les vuit del vespre del dia 
vint-i-tres d'octubre de mil nou-cents noranta-cinc 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 Sra. Pilar Sancho Espigulê, ~èlix Pallarols 
Negre, Jordi Bayê Sureda, Fermí Santamaría Molero, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs 
Gavilin, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, 
Lluís Postigo Garcia, Antoni Navarro Robledo i Jordi 
Noguera Sabarí. 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 l'acta de la sessió del dia 27-9-1995, 
en la qual s'introdueixen les següents esmenes: 

A petició de la Sra. Pilar Sancho, 
intervenció en el punt 2n. de l'ordre del 
ratlla núm. 5 on diu "que l'Ajuntament fes 
queda redactat de la següent forma: "que 
pagués el butlletí". 

en la seva 
dia, a la 

el buUletí" 
l'AJuntaaent 

A petició del Sr. Postigo, en el pUnt 9è. paràcl'af 
4t., en la intervenció del Sr. Bayê, s'hi afelei• "i que 
s'ha posat a la seva disposici6 un esborrany". 

En el punt 12è., atès l'error exiatent a 1 1 ae!te1 .-n 
el aentit del vot del grup d'lC-Els Verda, els paric~afa 
tn. i s~. queden rédaotats de la ... uent f.oraa: 





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

Eva M~ Pont Cabrera 
Rosa M~ Prunell Barnés 
Jaime Puig Palau 
Josep Puig Rodó 

SECCIO SEGQNA ~ A 

Titular 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Júlia Amat Camós 
Eduard Bellvehí Armengol 
Aurelio Bermejo Flores 

Teresa Bagué Pijoan 
Montserrat Barco Casademont 
Pere Brugulat Pagés 
Ana M~ Busquets Frígola 
Jordi Cabarrocas Serra 
M~ Dolares Calvo Ramírez 

SECCIO SEGONA ~ ~ 

Titulars 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Montserrat Puig Rodó 
Paloma Sanchez Gavilan 
Ana M~ Rodríguez García 

Josep-Lluís Ramos Mora 
Montserrat Rissech Casellas 
Manuel Romero Fernandez 
Víctor Rubio Bernal 
M~ Dolors Ruiz Pujol 
Enric Sagué Mascort 

SECCIO TERCERA ~ YHlQA 

Titulars 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

M~ Carmen Flores Ruiz 
Miquel Gironès Bosch 
Yolanda Guich Coll 

Laura Funosas Viñolas 
Manuela García Justícia 
Juan-Manuel Gutiérrez Candamio 
Laura Jaime Femenia 
Carles Lipkau Castell 
Juan Lazaro Piñero 

40.326.137 
77.909.855 
40.317.913 
40.167.272 

40.302.633 
77.913.716 
77.905.015 

77.905.029 
40.262.805 
40.285.204 
77.904.217 
78.003.268 
40.343.130 

40.167.475 
77.913.768 
79.699.535 

38.357.043 
40.298.892 
40.318.779 
40.290.807 
40.310.548 
77.887.229 

46.617.867 
77.908.320 

40.521.619 
26.486.685 
12.692.004 
37.721.509 
36.915.119 
40.287.601 



Titulars 

President 
lr.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

M& Soletat Navarro Montasell 
Francisco Pedraza Gómez 
Francisca Pérez Negra 

Cristina Orts Gil 
Josefa Palomo López 
Francesc Pico Amat 
Olga Porta Vela 
Rosa Prunell Ribot 
Josep Pujadas Guinó 

40.303.399 
40.289.419 
24.280.560 

46.651.035 
77.910.453 
77.911.584 
35.031.449 
77.905.097 
77.910.416.» 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart 
de deu del vespre s'aixeca la sessió de la qual s'estén 
aquesta acta, que és signada pel Sr. Alcade amb mi, la 
Secretària, que ho certifico. 

ACTA NQ 13/95 DE 
D'OCTUBRE DE 1995.-

LA SECRETARIA 

DIA 25 

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia 
vint-i-cinc d'octubre de mil nou-cents noranta-cinc 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. Pilar Sancho Espigulé, Fèlix Pallarols 
Negre, Jordi Bayé Sureda, Fermí Santamaría Molera, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs 
Gavilan, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, 
Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi 
Noguera Sabarí. 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 DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL PROMOGUT 
PEL SR. JOAN CASAS MASGRAU, RELATIU A LA FINCA SITUADA AL 
CARRER PANEDES NQ 29.-» 

En aquest punt el Sr. Narcís Casas abandona la sessió 
per ésser part interessada i passa a presidir la sessió 
la Sra. Pilar Sancho. 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Fèlix 
Pallarols exposa que és el pas següent, una vesada 
transcorregut el període d'informació pública, sense que 
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s'hagin presentat al.legacions. 

El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que el seu 
grup votarà a favor de l'aprovació definitiva, malgrat 
que en el seu dia varen fer-ho en contra de l'aprovació 
inicial. Explica que el canvi de vot és degut a les 
explicacions poc satisfactòries que va donar el regidor 
responsable d'urbanisme al moment de l'aprovació inicial, 
que no va saber explicar el concepte de compensació 
volumètrica que sortia a l'expedient. Després el seu grup 
va consultar els tècnics municipals, els quals els van 
aclarir els punts foscos que en el seu moment els van fer 
votar en contra. 

La Sra. Pla manifesta que el seu grup votarà a favor. 

Sense que es produeixin més intervencions, és aprovada 
per unanimitat la següent proposta: 

«Primer.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall 
promogut pel SR. JOAN CASAS HASGRAU, referit a 
l'ordenació de volums de la finca situada al carrer 
Panedes nQ 29, 

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva en el 
Butlletí Oficial de la Província i comunicar-ho a la 
Comissió Provincial d'Urbanisme en el termini de deu 
dies, així com als propietaris i interessats directament 
afectats, compresos en l'àmbit territorial de l'Estudi de 
Detall.» 

2n.-«APROVACIO PROVISIONAL DE LA HODIFICACIO DEL PLA 
PARCIAL DE LA URBANITZACIO HAS GOTARRA, POLIGON A.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Postigo pren 
la paraula i exposa que el seu grup s'abstindrà, tal com 
va fer a l'aprovació inicial. 

La Sra. Pla manifesta que tal com varen fer a 
l'aprovació inicial el seu grup votarà en contra. 

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

A favor 
En contra 
Abstencions 

9 
2 
2 

(CiU i ERC) 
(PSC) 
(IC-EV) 

«Primer.-Aprovar provisionalment la modificació del 
Pla Parcial de la Urbanització Has Gotarra, polígon A. 

Segon.- Trametre l'expedient complet a la 
Provincial d'Urbanisme instant la aeva 
definitiva.» 

Coaisai6 
aprovació 

3r,-«APROVACIO FULL APREUAMENT REDACTAT PELS SERVEIS 
TBCNICS MUNICIPALS, RELATIU A LA VALORACIO DE LA FtNCA 
SITUADA AL CARRER TOSSA S/N2, AFECTADA PER EXPROPIACIO 



FORÇOSA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula és aprovada amb el se¡üent resultat: 

A favor 11 
Abstencions 2 

(CiU, PSC i ERC) 
(IC-Els Verds) 

«Primer.-Desestimar la valoració efectuada pel Sr. 
Jauae Vilanova Font, que actua com apoderat de la Sra. 
Mercedes Gotarra Blanqué per a la redempció del cens que 
¡rava la finca objecte d'expropiació. 

Segon.- Estimar adequada la valoració efectuada per 
l'Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Genís Bayé Sarrà, 
aprovant el Full d'Apreuament, que es notificarà a la 
censalista i al Fiscal de l'Audiència Provincial perquè 
dins dels 10 dies següents, puguin acceptar-lo o bé 
rebutjar-lo, i en aquest últim cas tindrà dret a fer les 
al.legacions que estimin pertinents, utilitzant els 
aètodes valoratius que cregui més adequats per justificar 
la seva pròpia valoració i tanmateix aportar les proves 
que considerin oportunes en justificació de les seves 
al.legacions. 

Tercer.- Si transcorressin els deu dies i els 
propietaris i/o censalistes rebutgessin el preu consignat 
en el Full d'Apreuament de l'Ajuntament, es trametrà al 
Jurat d'Expropiació l'expedient de justipreu, en 
compliment de l'article 31 de la Llei d'Expropiació 
Forçosa.» 

4t.-«APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE PORTADA 
D'AIGUA A LES URBANITZACIONS SELVA BRAVA I FONT BONA, lê 
FASE.-» 

Es llegeix la proposta d'acord. 

Seguidament la Sra. Montserrat Pla pregunta des d'bn 
es farà el subministrament, si directament de la 
conducció o des del pou. 

El Sr. Casas respon que des de la torre de tractament. 

El Sr. Jordi Noguera demana que en l'execució del 
projecte es respectin al màxim els arbres que hi ha en el 
traçat. 

Sense que es produeixin més intervencions, s'aprova 
per unanimitat la següent proposta: 

«Primer.- Aprovar inicialment el projecte de 
subministrament d'aigua a les urbanitzacions Selva Brava 
i Font Bona, lA fase (impulsió fins al dipòsit de Selva 
Brava), el pressupost de contracta del qual ascendeix a 
43.962.256--PTA. 

Segon.- Sotmetre'! a informació pública pel termini de 

6Ï7940 • A 





11 lli'~ Alcalde respon que en ca• ò -.reGliN ... IlO 
,...in fer fr~at a la deapeea seria un teaa que ea ,.._la 
~--a k.e ...... u l!~t,¡. •aci ... .,..,.. 
del hi ha- a 
~·• ....-.ttoa ... etrtadia1'..,. fons ft.;~. lo "tecaèll 
.......,......J~•-- j.'aucaaat,. •fe,.ix ... .i .4~ 
dW _.,..1 h .pàl\l~~JID ai-.1-..,tuU _... con~~Ue.,_a 
IIMí'-L i ~-Dt., el ..,nablerwll .tnc~~~~pat.. 

-.....n que ea retorni l'expedient, que a'bi ~i 
•• I u Jll&a ce~ i 1111• eta 1lomi.;; a " 111*'- ald,.....nt 



següent resultat: 

A favor 
En contra 

8 
5 

(CiU) 
(PSC, IC-EV i ERC) 

«Primer.- Aprovar l'estudi justificatiu de les noves 
tarifes de venda d'aigua potable elaborat per l'empresa 
GESESA. 

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

7è.-«APROVAR LA MODIFICACIO DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L'EXERCICI DE 1996.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Jordi Bayé 
pren la paraula i exposa que l'augment de l'IPC des del 
setembre de 1994 al del 1995 és del 4'4X que és el que 
s'apugen les ordenances per al 1996, llevat d'algunes 
excepcions com és ara l'IAE que no s'augmenta, l'IBI de 
rústica que estava al coeficient del 0'68 i ara es passa 
al 0'75, que és el màxim permès. Diu que aquest augment, 
traduït en pessetes és molt poc important, no obstant 
això s'ha fet, perquè l'Ajuntament en els propers anys és 
previst que faci una inversió important en els camins de 
pagès com és l'asfaltat. Pel que fa a l'augment de l'IBI 
d'urbana, explica que, atès que és previst que el valor 
cadastral augmenti un 3'5X pels pressupostos generals, 
amb aquest petit augment del coeficient s'arribaria al 
4'4X com la resta d'impostos. Afegeix que l'equip de 
govern creu que és més convenient fer anualment 
increments ajustats i evitar així haver de fer augments 
de cop més importants. 

La Sra. Pla pren la paraula i diu que el seu grup 
votarà a favor, tot i que consideren que les puges mai 
són bones, però que entenen que no es pot evitar. 

El Sr. Navarro pren la paraula i demana una sèrie 
d'aclaracions en relació a alguns casos puntuals de 
serveis de cementiri que no s'incrementen el 4'4 sinó 
més, les quals són aclarides pel Sr. Bayé i la Sra. 
Secretària. 

També demana sobre el preu públic del servei de 
l'Hospital, dient que el criteri que aplica la Junta en 
el preu públic no és el que consta en el que figura en el 
resum de les ordenances municipals. 

El Sr. Casas diu que es mirarà, però que no hi ha 
hagut mai cap queixa. 

Sense que es produeixin més intervencions, és aprovada 
per unanimitat la següent proposta: 

«Primer.- Aprovar provisionalaent les aodifieaciona de 
les ordenances fiscals i reguladora dels preua p6bllca 
que seguidament es relacionen i que entraran en vitor 1'1 
de &ener de 1996 i regiran mentre no s'acordi la seva 
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dels interessats, qualsevol variació de les dades que 
figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir de l'exercici 
següent en què realitzi la declaració. 

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

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

Per dipòsit 
i custòdia 
del vehicle 

Tarifa diària 
- Motocicltes, ciclomotors, 
tricicles i altres vehicles de 
característiques anàlogues 

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

ORDENANÇA FISCAL NQ 12 

3.500 600 

6.500 665 

TAXA PER CONNEXIO A LES XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM 

Article 5è.-~ tributària.- La quota tributària 
corresponent a la concessió de la llicència o 
autorització de connexió a les xarxes d'aigua i 
clavegueram. S'exigirà una sola vegada i consistirà en la 
quantitat fixa de • . . . • . . 12.610,-PTA 

PREUS PUBLICS 

ANNEX I . 
Preu públic per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres inatal.lacions 
anàlogues: 

a) per ocupació de terrents d'ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció 
runes i tanques . . • • . • • 21,-PTA/m2./dia 

b) per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
puntals, cavallets, estintols i bastides 21,-PTA/mZ./dia 

ANNEX II 

Preu públic per ocupació de terrenys d'ús públic aab 
taules i cadires amb finalitat lucrativa: 

Per cada taula de 4 cadires: 
- Dies feiners • • • , • • 
- Disaabtes i dies festius • • 

63,-PTA/dia 
105,-PTA/dia 



,. Cavallets, 
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Carrussels, Alta- Mar, 
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- Parades de tir i siailàrs: 
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455 o- P'l'Ma2 

Granota, Olla 

695.- PTAia2 
605 o- PTA/112 
485'<- ftA/a2 
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b4i0.- P..TA/a2 
1,3i5o- P.l'•1•2 
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935.- PTA/a2 

1.630 .. ,.,. PTAh•2 
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it.Jah< ~quota mínima •• o. o, o •• o •• o o 12.931.- PTA 
- Peaques infantils, paradetes, bijuteria i aimil~a~ 

amb una quota mínima de 5.585.- PTA 



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

ANNEX IV 

Preu p~blic per entrada de vehicles a trav~s de les 
voreres i les reserves de via p~blica per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

- Per cada entrada amb placa de gual: 
m.l. o fracció . 680,- PTA 

2n . - Exposar aquest acord a informació pública pel 
termini de 30 dies mitjançant anunci al B.O.P. i en el 
tauler d'Edictes de la Corporació, a efectes d'examen i 
reclamacions, d'acord amb allò que disposa l'article 17.1 
de la Llei 39/R8 Reguladora de les Hisendes Locals. 

3r.- En cas de no presentar-se reclamacions, s'entendrà 
aprovat definitivament aquest acord i es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província.» 

8è.-«CONVOCAR CONCURS PER A L'ADJUDTCACIO DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS SOLIDS URBANS I APROVAR EL PLEC 
DE CONDICIONS QUE EL REGIRA.-» 

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

«Primer.- Aprovar el Plec de Condicions Econòmica
Administratives que regirà el concurs, pel sistema de 
procediment obert, per a la contractació del servei de 
recollida de residus sòlids urbans i exposar-lo al públic 
pel termini de quinze dies en el DOGC i en el BOP per tal 
que s'hi puguin presentar reclamacions. 

Segon.- Convocar concurs per a l'adjudicació de 
l'esmentat servei, amb publicació de l'anunci al BOP.» 

9è .-«DELEGAR A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL LA GESTIO 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTI\'A DE Ll,AUNES I APROVAR EL 
CONVENI DE DELEGACTO.-» 

hi 
Es 
ha 

llegeix la proposta d'acord i la Sra. Pla diu que 
contenidors instal.lats que estan fets malbé i 

que s'insti el Consell Comarcal perquè els demana 
arregli. 

El Sr. Casas informa que els contenidors els fan malbé 
gent que vol treure el seu contingut i els tallen. 

El Sr. Noguera demana que es faci informació sobre la 
instal.lació dels contenidors. 

Sense que es p1•odueixin més intervencions, s'aprova 
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1- Tallers a les escoles de coneixement del nostre 
entorn natural i social (bosc i camp). 

2- Assessorament als pagesos en els seus sembrats. 
3- Assessorament de les noves instal.lacions i 

maquinàries, o les més adients. 
4- Seguiment de la producció. 
5- Formació dels pagesos joves. 
6- Pont entre la Generalitat (subvencions, anàlisis de 

terres, ajudes, etc.) i el pagès. 
7- Apropament del Pagès a l'Ajuntament. 
8- Replantació de boscos amb arbres autòctons. 
9- Millora i planificació de les zonbes verdes. 

10- Estar a disposició de les necessitats que puguin 
anar surgint, en relació a la seva feina".-

El Sr. Jordi Noguera pren la paraula i exposa que el 
motiu de la Moció és que el seu grup considera que 
aquesta figura seria un suport important per la gent de 
pagès, ja que se'ls podria informar i assessorar en temes 
importants per al seu desenvolupament. 

La Sra. Fina Gispert pren la paraula i diu que al seu 
entendre seria una despesa innecessària, ja que l'Oficina 
d'Extensió Agrària del DARP dóna un bon assessorament en 
tots els aspectes, i que la persona interessada coneix 
els recursos que avui dia el pagès porta molt rodatge, 
té experiència, sap el que ha de fer i coneix els 
recursos de que disposa. No obstant això, ella 
personalment i com a regidora s'ofereix per informar i 
assessorar a qui li ho demani. 

El Sr. Postigo diu que al seu entendre 
despesa important i que estant com està 
Municipal no ho veuen encertat. 

seria una 
l'Economia 

«Sotmesa la Moció a votació, és rebutjada amb el 
següent resultat: 

En contra 
Abstencions 
A favor 

10 
2 
1 

(CiU i IC-Els Verds) 
(PSC) 
(ERC),» 

DECLARACIO D'URGENCIA DE L'APROVACIO D'UNA HOCIO D'ERC 
PER INSTAL.LAR CONTENIDOR PER A RECOLLIDA DE VIDRE.-

Se sotmet a aprovació la urgència de la 
presentada per ERC, en relació a la instal.lació 
contenidor a situar a la zona del Cementiri. 

El Ple aprova per unanimitat la urgència. 

13è.-«MOCIO D'ERC 
CONTENIDOR DE VIDRE.-» 

SOBRE 

Es llegeix la següent moció: 

"Grup d'ERC.-
Secci6 Local de Llagostera. 

LA INSTAL.LACIO 

Moció 
d'un 

D'UN 



Moció al Ple.
Veient la necessitat, després de vàries queixes 

demandes de diferents empreses referents directa o 
indirectament al vidre, sol.licitem la col.locació d'un 
contenidor per vidre industrial a la zona del Cementiri. 

Tenin en compte la seva utilitat econòmica i ecològica 
remarquem el seu caràcter d'urgència". 

El Sr. Jordi Noguera exposa que al seu entendre és 
necessari instal.lar aquest contenidor, ja que permetria 
reciclar una bona part del vidre i s'estalviarien tones 
de tractament. 

El Sr. Casas pren la paraula i diu que creu que sí que 
seria convenient, que el tema preocupa, però que no 
obstant això pensa que seria millor esperar que el 
Consell Comarcal compri contenidors i els subministri a 
l'Ajuntament i llavors s'assumiria el manteniment. 

El Sr. Jordi Noguera diu que hi ha algun vidrier del 
poble que ho demana. 

El Sr. Casas respon que si es tracta de residus 
industrials s'hauria de veure quê preveu la normativa 
sobre el tema, afegeix que farà una gestió i pensa que és 
un tema que s'ha de regular i que s'ha de controlar quê 
es pot abocar o no en els contenidors. 

El Sr. Postigo diu que per ells la recollida selectiva 
té una prioritat important, i que pensa que l'Ajuntament 
podria prescindir d'altres despeses. 

La Sra. Montserrat Pla manifesta que està a favor de 
la Moció i proposa que es faci una campanya informant 
sobre els residus. 

El Sr. Casas respon que ja es va fer una campmanya a 
les escoles. 

«Sotmesa la Moció a votació, 
següent resultat: 

(CiU) 

és rebutjada 

En contra 
A favor 

8 
5 (PSC, IC-EV i ERC).-» 

14è.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

amb el 

«El Sr. Pallarols pren la paraula i explica que en el 
resum de la despesa pel servei de subministrament d'aigua 
corresponent al primer semestre d'aquest any presenta un 
balanç negatiu per a l'Ajuntament. 

Seguidament la Sra. Montserrat Pla pren la paraula i 
manifesta la seva queixa perquè l'enllumenat públic és 
deficient, ja que el poble està molt fosc i els veïns es 
queixen. 

El Sr. Pallarols li respon que els lampistes tenen 
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bibliotecàries sobre l'horari i elles varen dir que no hi 
havia problema, ja que a primers de setembre no hi havia 
massa usuaris i que en tot cas, en tenir la Biblioteca 
baixos i pis, es podria combinar i veien millor que es 
fes així i s'acabés abans del dia 15. Pel que fa els 
llums vells, costava de treure'ls i s'ha fet poc a poc. 
Alguns d'aquests llums es faran servir per a les 
dependències del Butlletí i la resta es guardaran, per si 
es necessiten per algun altre lloc. Pel que fa a la 
contractaci6, va haver-hi un malentès i es varen iniciar 
els treballs abans que el contractista tingués la 
comunicaci6 per escrit. 

El Sr. Casas afegeix que si alguna persona va patir 
molèsties, s'havia d'haver queixat en aquell moment, no 
obstant això pensa que s6n les bibliotecàries les 
responsables de prestar un bon servei i demana a la Sra. 
Pilar Sancho que averigUi què és el que fan, quin servei 
donen, si el servei que donen es satisfactori i què va 
passar concretament, ja que consideren que amb les hores 
que treballen és suficient per fer un excel.lent servei. 

El Sr. Postigo pren la paraula i demana sobre la 
contractaci6 de l'auxiliar de suport a l'àrea de Cultura. 
Diu que aquest auxiliar realitza dues feines, una a 
Cultura i l'altra a l'Hospital. Demana sobre l'horari que 
fa i si no creuen que això pot comportar inconvenients. 
Pensen que és contrari al principi de foment de 
l'ocupaci6. Ells serien partidaris de contractar dues 
persones diferents. 

Demanen si aquest suport a l'àrea de Cultura és 
temporal, o bé si es necessitarà durant els quatre anys, 
ja que si es considera que es necessita a llarg termini 
s'ha de convocar un concurs, tot i que consideren que 
aquesta plaça de suport a Cultura és innecesària, ja que 
s6n tasques que corresponen a la Regidora, que ja havia 
de saber en presentar-se el que això representava i 
consideren que és una falta de predisposici6 d'afrontar 
la seva feina que obliga l'Ajuntament a una nova 
despesa i que pensa que això és greu. Que ell en cas 
d'haver assumit alguna responsabilitat tenia molt clar el 
que això representava i que si ells portessin l'àrea de 
Cultura no necessitarien aquest suport, ja que pensa que 
coneixen més bé la realitat del poble. 

Bl Sr. Ba7é diu que a l'Hospital fa de 8 a 12 i a 
lt"~.-. dit. Clllltura de U · a 3 i la resta d' horea- lea. ja a 
la tarda, sefona necessitats del servei. 





«Primer.-Ratificar el següent acord de la Junta del 
Patronat Municipal "Josep Baulida" adoptat en sessió del 
dia 11 de desembre de 1995: 

"A proposta del Sr. Tresorer, s'acorda contractar una 
Pòlissa de Tresoreria de 15 milions de pessetes amb la 
Caixa de Girona i amb les següents condicions: 

Inter~s: Indexat a MIBOR. 
Inter~s sortida: Mibor + 0'40 % 
Inter~s revisió: Trimestral, Mibor 3 mesos + 0'40% 
Comissió d'obertura: 0'25% 
Comissió no disponibilitat: 0% 
Termini: 1 any 
Traslladar l'acord al Ple de l'Ajuntament. 

Segon.- Facultar l'Alcaldia-Presid~ncia per a quantes 
actuacions siguin necessàries per a l'execució d'aquest 
acord.» 

3r.-«RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDIA REFERENT A 
L'AL.LEGACIO A LA PROPOSTA INICIAL DEL PUOSC 1996-1999.-» 

Es llegeix el Decret de l'Alcaldia de data 13-11-1995 
i pren la paraula el Sr. Postigo, en nom del Grup IC-Els 
Verds i exposa que el seu Grup, tal com va fer en 
l'aprovació de la sol.licitud d'obres al PUOSC, 
s'abstindrà ja que ells tenen unes altres prioritats. 

Demana si aquesta al.legació s'ha fet perquè hi ha 
possibilitats que es doni o bé per provar-ho, ja que en 
el tema del PUOSC en el últim Ple va donar la impressió 
que ja se sabia què s'hi incloïa. 

El Sr. Casas respon que ell desconeixia què es 
subvencionava fins a la publicació i que l'al.legació va 
fer-se per veure si es podia aconseguir algun serrell del 
PUOSC. 

Sense que es produeixin més intervencions, es ratifica 
amb el següent resultat,el Decret de l'Alcaldia de data 
13-11-1995: 

A favor 8 
Abstencions 4 

(CiU i ERC) 
(IC-EV i PSC) 

«Primer.- Vista l'atribució inicial de la demanda del 
Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 1996-
1999, i de la proposta inicial del Pla Unic d'Obres i 
Serveis de Catalunya, any 1996, 

Atesa l'actuació que la Comissió de Cooperció Local ha 
atribuït inicialment a l'Ajuntament de Llagostera, 

Donat que no s'ha inclòs en l'esmentada atribució 
l'actuació "Ampliació i reforma urbanització Ctra. 
Tossa", la qual és considera prioritària i 

Donada la impossibilitat de realitzar-la sense 
l'aportació econòmica del Pla Unic d'Obres i Serveis, HE 

6Ï7948 ·A 



Prim••·- Coaparlixer en 
i presentar una al.lecac 
1Pid.e .VObrrea -1 SVveia 
•o1.lleitar ~ue •'iaeloCQi 

PROJECTE: Aapliaei6 
ANUALITAT: 1998. 
fl:NANÇAMENT r Fona ·DroDi:a. 

'fO'l'i\L! 

"SêttJt·- meva!' aquea.t.a 
aesai6 que oelebri per 

Manat i si1nat a Ll 
de mil nou-cents noranta-e 

la lle&elx la proposta d 
r*preaentaci6 d'IC~Ela 
~al ~o~ varen exposar en 
iat& di8foaa~ à farlar d' 
~--- joll•le c~euen 
tafo~isei6 per part del 
crear l:a Coaissi6 d'•·•·uut'i 
urtbar al fona del tema. 
~re~iêPG$i~t• .-r parlar 
''af,àuaara. ea lea 
l'et~èh. .;; là zou 1: ..... t1 

Sense que ninJó m6a no 
~· aaiJ: el .. &Oe;nt 

A favor 9 
Abstencions 3 



A favor 
Abstencions 

9 
3 

(CiU i PSC) 
(IC-EV i ERC) 

«Primer.- Aprovar el repartiment de quotes 
d'urbanització corresponents a la 2§ fase de lea obres 
d'urbanització del Polígon II de la Zona Industrial 
(aoviment de terres, voreres, aigua. telèfon i 
enllumenat). 

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.-«APROVACIO REGULARITZACIO FINQUES PROPIETAT DE BOI 
LLAGOSTERA INDUSTRIAL, S.A. I AJUNTAMENT SITUADES AL 
POLIGON II DE LA ZONA INDUSTRIAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú no 
demani la paraula, s'aprova amb el següent resultat: 

A favor 
Abstencions 

9 
3 

(CiU i PSC) 
(IC-EV i ERC) 

«Primer.- Aprovar la modificació de la línia divisòria 
de la parcel.la d'aquest Ajuntament destinada a 
equipaments del Polígon II de la Zona Industrial que 
confronta amb la parcel.la propietat de BOI LLAGOSTERA 
INDUSTRIAL, S.A. (Abans 4071959 S.A. la qual la adquirir 
els terrenys a Vicencç Esteve Puig) per tal de 
regularitzar-la i així aconseguir una parcel.laci6 que 
s'adapti a les directrius que marca la línia de façana i 
la seva perpendicular, tal com queda grafiat en el plànol 
que figura a l'expedient. 

Segon.- Incorporar a la documentació gràfica del 
projecte del Pla Parcial de la Zona Industrial, Polígon 
II, aquesta nova delimitació de la parcel.la destinada a 
equipaments.» 

Tè.-«APROVAR LA RECTIFICACIO DE LA REPARCEL.LACIO DEL 
POLIGON II DE LA ZONA INDUSTRIAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Pallarols pren 
la paraula i exposa que aquesta modificaci~ és 
conseqüència d'un error dels tècnics que varen fer la 
reparoel.lació, que quan es va anar a marcar les 
parcel.les es va constatar que faltaven metres i per això 
s'ha fet aquesta modificació. 

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

A favor 9 
Abstencions 3 

(CiU i PSC) 
(IC-EV i ERC) 

CPrimer.- Aprovar la modificació de la reparc•l.1eci6 
deia terrenys situats en el Polígon II de la Zbna 



Industrial, la qual ~ou aprovada pel Ple Municipal en 
sessió celebrada el dia 24-11-1992. 

Segon.- Requerir 
eo-.areguin davant 
conforaitat a les 
reparcel.lació. 

ela propietaris afectats perqu~ 
l'Alcaldia i aanileatin la sev.a 

noves adjudicacions reault~ts de la 

Tercer.- Sol.licitar al Registre de la Propietat de 
~irona la rectificació dels asaentaaents registrals.» 

&~.-~CONVOCAR SUBHASTA PER A LA CONTRACTACIO DE LES 
OBRES D'URBANITZACIO DEL POLIGON II DE LA ZONA 
INDUSTRIAL, 2A FASE.-» 

Bs lleleix la proposta d'acord i sense que ninl4 no 
deaani la paraula s'aprova amb el secüent resultat: 

A favor 9 
Abstencions 3 

(CiU i PSC) 
(IC-EV i ERC) 

«Primer.-Aprovar el desglossat del projecte de les 
obres d'urbanització del Polígon II de la Zona Industrial 
corresponents a la 2A fase. 

aegon.- Convocar subhasta pública per a l'execució de 
les obres de moviment de terres, voreres, aigua1 telèfon 
i enllumenat públic, que consten en el desglossat, per un 
iaport de 29,119,492--PTA. 

Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions que re&irà 
l'esmentada subhasta i exposar-la al públic pel te~ini 
de quinze dies. 

Quart.- Fixar el sistema de procediment negociat per a 
la contràctaci6 de les obres d'instal.lació de les línies 
elèctriques atès que concórre la circumstància prevista a 
l'article 141.b) de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

Cinquè.- Sol.licitar oferta a les si~ e~re~~ que 
figuren en el desglossat del projecte com a capacl~s 
per a la realització de les obres objecte del contracte.» 

a..-,«COMPAREIXER DAVANT EL TRIBUNAL 
JUST~CIA DE CATALUNYA SN EL RECURS 
ADM:UUSTRATIU INTERPOSAT PER LA COMUNITAT DE 
DBL P~KING DB LA PLAÇA DE ·CATALUNYA.-» 

St1PERIOR DE 
t:OlfrlNClQS
PROPlE:TMliS 

Es llegeix la proposta d'acord i sense que ninlú no 
~~i la pa~aular s'aprova per •JDani•ita\: 

«Prt .. r.- Coaparèixer 
Adainistratiu, Secció 3a del Tribunal 
.Jua1ò.lcia de Cai>aluqa, oea el 



«P~i.ar.- Adjudicar a l'empresa CATALUNYA NITA, B.L. 
•1 ae'l'Yei ife ftèteja del Col.legi P\'ibli>b Laéust.Rla ,oper un 
~ -.ual ..Se" 4.667,816--P'l'A (IVA illel&lw~ ~ o1lfl 
~Mnt de' 4 Mlj'8' • collptar efes de 1" l de .,.,._... d,e:. ut'&. 

una fiança del 4X de l'iaport del 

Tercer.- Facultar el Sr, Alcalde-President. paor; 'fil 3¡aa 
siguin necesslries per a l'adopci6 del 

I no havent-hi tüe tl.ssumptes t>er tt-~ar, a w -au•• i 
cinc mi~uts de deu del vespre s'aixeca la sessi6 de la 
qúa-'f 'lt"tttJtéft Si;¡\ft!IJ't& acta 1 qUe' '~!Et IJZCD&der 'Ptfll s.r;, Ñkalde 
iualiiH, Ht: Seé~e't&ria, que ho ce'rtifïoo. 



IJ. Sl'• Navarro prea 1& parau,la .l ftta&na.. ~ ;: 
s'hagin d'aprovar reglaments o altres ~· ~ s 
se'ls doni accés al redactat amb aée temps per ~ 
111llltlld~ -de~~-~~~t, També ()llit),& .,.. el Re~ b' a 
d .. J:.4~JIIIt.e1IP1ar altres su~ita ~ lee re:pr~ ~· 
teatrals o espectacles, ja que no contempla quan 1~ a el 
fac1Jp, •1~• ea~itate. Ta,apgc. ~u el HrM s'~ de 
demanar una sino~.i ~ l'obra i e9J cwei.xa ~ ~ ~~s 
punts que no s'entenen. 

El Sr. Postigo diu que només fan una en~~~s 
punta dubtosos, sense fer esaent a allò que ella fAr~a ... ~. 

IP9!1~&P Afe&eix QUe ~ue&ttl tttljeB ,..,.~iM-.1!• 
consensuar i no -aot,aet.re 'la d,irec~t. al PlJ!J:. ~Cfl ~1 
sea grup no farà al.legacions, ja que pensen qa. •1 
tlracte fPM ha:Q. de re,bre els grups ~~os .. 
l' A,Juut&llent ha d • ésser di fèt'ent que el ... teDft k 
reata de ciutadana. 

Sotaeaa la proposta a votaci6, 
·~ resultat: 



11 lr. C.aaa diu que efectivaaent éa un error 
~QD.t, pe l'li ._. la taace, de repa..-.- ela p~ fe 
~ie, dela têcnica. 

W IW haU., J1N1t la :paOMJ.a i d~~~o que ~ ... ~ ,crup 
.íe~~~. Ja ..- •• UD......., -.aoeta\ ~ l..~MWw 
~ ... t. ~ •ftlan d.~rd eo t;ue ac¡ ... .,. ~~ 
~ 11rióri ~J'ie.een..n que ac¡u,ea't; col, .1~ ~ -

b el ..,.bl• de Mrveia, :però •• hi laav~ ~"'"* 
llió~ • .Af..,.ix qlle vol 4e..,..._t.u !oiD,.._~ ~ ),& 
~- 011 ea «Ui'a que ro-Bla Vercla eat.ttv:e, ttn qQJJtr.& 

!Mb '.a'f'ie • .ao d .. -.1:eilxn i "VVlen dei••~ o]4r ~ .el-: lleu 
ttu•~ vel el •lllor per a tota ela ll•toate~~-· 
fnckH• ,.la de la tercera edat. Qu• ~ ,.all!iPB\ 've 
neceaaiten un altre local, el que pe.aaa !IH al .-teix 
te .. a de satisfer aquesta necessitat ea podriea aatíafer 
... naaeeatt&ta d'alt••• col.lectlua • d·~ ~ropi 
AJUt-..t. 

ll u. Cuaa pren la paraula i diu •u• or~~tu 
a~ d'IC-BV ha tornat a crear poltaiG& en torna~ 
el teaa. 

tl s~. P&llarola aclareix que a l'e~it~~i a 1hi ~o 
iaoorporar duea plantes quan es cretui oportd. 

és -.rov~ ~ el 

t (CiU i ERC) 
'-' {P.SQ i lt:-EV). 





Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula la 
Sra. Fina Gispert i explica que tal com diu la proposta 
es tracta de refer un sol tram de camí en lloc dels dos 
que hi ha actualment. 

El Sr. Jordi Noguera pregunta el perquè 
canvi. 

d'aquest 

La Sra. 
practicament 
podria ésser 
sol. 

Gispert respon que actualment un ja està 
intransitable i que ara amb el nou traçat 

més ample i seria més pràctic tenir-ne un de 

El Sr. Casas afegeix que els camins són una despesa 
important i que seria bo poder tenir els mateixos 
accessos però amb menys kms., cosa que en aquest cas 
s'aconsegueix. 

El Sr. Noguera diu que al seu entendre si aquesta 
petició l'hagués fet algú diferent dels peticionaris no 
se li hauria ni tingut en compte. 

El Sr. Casas respon que és evident que l'afirmació del 
Sr. Noguera no és certa i pregunta a la Sra. Gispert si 
aquesta modificació altera o limita els llocs on es pot 
accedir. 

La Sra. Gispert respon que no. 

El Sr. Postigo demana si la modificació implica pèrdua 
de patrimoni. 

El 
està 

Sr. 
ben 

Casas respon que no, ja que avui per avui no 
definida jurídicament la situació de molts 

camins. 

El Sr. Noguera suggereix que s'autoritzi la 
modificació, però que el cost de l'arranjament vagi a 
càrrec dels que han demanat la modificació. 

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

A favor 
En contra 

10 
3 

(CiU i PSC). 
(IC-EV i ERC). 

«Primer. Aprovar inicialment el canvi de traçat del 
tram inicial del camí públic que des de la carretera de 
Romanyà dóna accés a la "Casa Nova d'en Llorenç", situat 
al veïnat de Panedes, sol.licitat pels Srs. Ram6n Mestres 
Fullà i José Luis Garriga Llambí. 

Segon.- Exposar l'expedient al públic pel termini d'un 
mes i comunicar aquest acord als propietaris veïns, per 
tal que puguin presentar al.legacions. 

Tercer.- Sol.licitar 
Girona.» 

•.A 

informe a la Diputació de 



5è.-«DELEGAR A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONES 
LA COMPETENCIA MUNICIPAL NECESSARIA PER PODER EXECUTAR 
LES OBRES INCLOSES EN EL PUOSC 1996-1999, CORRESPONENT A 
SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES I ADEQUACIO DE 
PARCS PUBLICS I ZONES VERDES I APROVAR EL CONVENI DE 
DELEGACIO.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Postigo 
pregunta si les obres a incloure s'hauran de concretar 
més endavant, a la qual cosa respon el Sr. Casas que sí. 

Sense que es produeixin més intervencions, és aprovada 
per unanimitat la següent proposta: 

«Primer.-Delegar en favor del Consell Comarcal del 
Gironès la competència municipal necessària per poder 
executar les obres comarcals, la sol.licitud de les quals 
ha estat presentada en el PUOSC 1996-1999 i que 
corresponen a "Supressi6 de barreres arquitectòniques" i 
"Adequaci6 de parcs p~blics i zones verdes". 

Segon.- Aprovar el contingut del conveni de delegaci6 
que s'adjunta a l'expedient. 

Tercer . - Facultar l'Alcalde-President per a la 
signatura de l'esmentat conveni i per a quantes 
actuacions siguin necessàries per a l'execuci6 del 
present acord.» 

6è .-«APROVAR EL CANVI DE DESTINACIO DE PART DEL CREDIT 
DE 20.000.000--PTA CONCERTAT AMB LA CAIXA DE CATALUNYA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Bayé pren la 
paraula i exposa que aquest crèdit de 20 milions anava 
inicialment destinat a dues obres: La Llar d'Avis i 
l'edifici Extensi6 de l'Ajuntament. Ara el que es proposa 
és que tot el crèdit sigui per a la Llar d'Avis, atès que 
l'obra està més avançada. Això no obstant, no implica 
augmentar la càrrega finançera, ja que l'altra obra es 
farà amb fons propis. 

La Sra. Pla manifesta que al seu entendre, aquesta 
manera de fer demostra falta de previsi6 i el seu grup hi 
votarà en contra. 

Sotmesa la proposta a votaci6, és aprovada amb el 
següent resultat: 

A favor 
En contra 
Abstencions 

8 
2 
3 

(CiU) 
(PSC) 
(IC-EV i ERC) 

«Primer.- Canviar la destinaci6 de part del préstec 
contractat amb la Caixa de Catalunya, en el sentit que la 
quantitat de 14.000.000--PTA atribuïda inicialment al 
projecte de construcció de l'edifici extensió de 
l'Ajuntament es destinarà a finançar les obres de 
construcci6 de l'edifici destinat a Casal d'Avis.» 





...,_.......,_IG DEL QIWP I)~B • .R.C. DEHANAN'l' QUB &8 
L'ADNlBSlO DE DEIXALLES A L'ABOCADOR Dl SQLIV$.~• 

«Ba lle¡eix la aetüent moció del Grup d'&.a.c.: 
"El regidor d'aquest Ajuntament per isq~~rra 

Republicana de Catalunya, Jordi N~uera i Sabarí, posa en 
coneixement del Ple la conveniència de prendre diferents 
acorda relacionats a.b l'abocador de Solius. 

Atès que l'abocador de Solius va obrir-se per atendre 
les necessitats dels municipis de Llagostera, Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro i 
Calonge1 i amb aquesta finalitat es va crear la 
Mancomunitat de la Conca del Ridaura. 

Atès que en l'actualitat i des de fa uns quants an~a, 
a més dels municipis de la Mancomunitat venen altres 
mun±oipi& a abocar-hi les seves deixalles coa: Palaaóa, 
Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llambilles, Sant 
Gregori, etc.que poden arribar o aobrepaasar la trentena. 

Atès que la gestió de l'abocador de Solius la realitza 
actualment un Consorci, on a més dels municipis de la 
Mancomunitat hi ha representació de la Junta de Residus i 
del Departament de Medi Ambient. 

Atès l'escàs control que es porta pel que fa a la 
procedència i al tipus de deixalles que s'hi aboque~, QUe 
an ocasions venen de l'estranger i en altres procedeixen 
d'i.ndeistries. 

Atès el volum de deixalles que s'hi concentren. ja que 
abasta un àrea que ultrapassa sobradament els límits 
comarcals, i que per tant reduirà considerablement el 
tèapa de la seva utilització. 

E& per tot el que s'ha exposat que propsa al Ple de 
prendre els següents acords: 

Primer.- De manifestar al Consorci per al 
condicionament i cestió del coaplex de tractament de 
residus de Solius, la voluntad d'aquesta Corporaci6 que, 
en un termini de tres mesos es limiti l'a~isai6 de 
deixalles a l'abocador de Solius ala residus urbans i 
asaiailables a urban• provinents dels aunicipia que 
for.eu part de l'esmentat Consorci. 

Seton.- De traslladar l'acord anterior a tota els 
aun~ipis que formen part del Consorci~ 

Llaloste'l'a, 22 de noveabre de 1995".-

Pren la para\da el Sr. Jordi Noguera, el qual exposa 
4U. per allartar la vida d• l'abocador ~e Solius és 
necessari que es limitin -ls ~icipis que hi po4en 
abocar runes als que composen la Mancomunitat i taab' 
.-1 ta~ un ~ontrol a6s riaoróa ~ lea ••presea 
~n. 

respon que per poder 







,._.. diu que un trup de pares de l'escola .._._.. 
poder tenir acc6a a l'escola pel carrer LLe6 I. 

11 Sr, Casas diu que a l'escola hi ha ~uatre port••• 
... parlarà aab la Directora. 

~ Sra. Pla pren de nou 
contenidora del Pasaeil 
l'Avi .. uda de l'Esport, 
Paeaeic. 

la paraula per deaanar que ela 
6a poaueaain poaar cap a 

aillorant així la i .. tae del 

Taab' ea queixa dels pilons d'escoabrariea a la Pla9a 
Barceloneta. 

El Sr. Llinàa respon que ho estudiarà, però que a'ha 
de tenir en coapta que quedaran aolt llun7 de la aaJoria 
del aector, la qual cosa pot entorpir la recollida 
selectiva. Pel que fa a les escombraries de la Pla9a 
Barceloneta, aab la recollida diària a partir de febrer 
confia que es reaoltui. 

Sesuidaaent la Sra. Pla presunta per qui no funciona 
el Punt d'Inforaació Juvenil i quan es pensa que tornarà 
a funcionar. 

El Sr. Bay6 respon que la persona que bo portava va 
deixar-ho i que actualaent s'està airant de trobar-hi una 
solució. 

Cal que el responsable sigui alsú que el dinaaitzi i 
hauria d'ésser una persona que hi po¡ués dedicar aés 
hores. 

Pel que fa al temps perquê torni a funcionar, pensa 
que en un parell de mesos es pot resoldre. 

Bl Sr. Navarro pren la paraula i deaana que es 
convoqui una reunió del Consell Escolar per inforaar 
sobre la reforaa, instal.lacions, ubicació, etc. 

Bl Sr. Casas respon que va demanar inforaació ~1 
Delesat d'Ensenyaaent per poder inforaar bé i que jà 
tenia previst fer una reunió. 

Bl Sr. 
quantitats 
concertada. 

Nosuera demana informació sobre quines són les 
que es disposa de la pòlissa de tresoreria 

11 Sr. Bayé diu que això depèn dels períodes i que 
s'hauria de fer un dia a dia. 

I no havent-hi aés assumptes per t.actar, a lea onae 
del vespre s'aixeca la sessió de la qual s'estén la 
preeent acta, de tot el que jo, la Secretària, en d6no 
fe. 



ACTA NQ 1/96 DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DIA 17 DE GENER DE 1996.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia 
disset de gener de mil nou-cents noranta-sis 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. Pilar Sancho Espigulé, Fèlix Pallarols Negre, Fermí 
Santamaría Molero, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé 
Arbuser, Narcís Llinàs Gavilan, Montserrat Pla Font, Joan 
Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo Garcia, Antoni Navarro 
Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva 
assistència el Sr. Jordi Bayé Sureda. 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 DIA 20-12-1995.» 

«a] S'aprova l'acta de la sessió del dia 20 de 
desembre de 1995.» 

2n.-«APROVACIO DE LES BASES QUE REGIRAN EL CONCURS PER 
A COBRIR ELS LLOCS DE SECRETARIA I INTERVENCIO VACANTS EN 
AQUESTA SECRETARIA.-» 

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

«Primer.- Aprovar el barem de mèrits específics que 
regiran la convocatòria del concurs per cobrir les places 
de Secretari i Interventor vacants a la Corporació. 

Lloc: 
Complement de destí: 
Complement específic: 
Mèrits específics: 
Entrevista: 
Nivell català: 

SECRETARIA 
16 

sí 
DO 
e 

Puntuació mínima exigida: 7,50 punts 

Mèrits autonòmics 

S'estarà a allò que disposa el Decret 234/94. 

Mèrits específica 



1.- Coneixement de la llengua catalana 
Nivell D 2,50 punts 

Segon.- Per haver participat en cursos de 
perfeccionament o altres realitzats a l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya sobre legislació 
catalana, excepte en matèria urbanística, de més de 60 
hores lectives 0,25 punts per curs, amb un màxim de 2 
punts. 

Tercer.- Per haver realitzat un màster en Gestió 
Urbanística d'un mínim de 350 hores de durada, 1 punt. 

Quart.- Experiència 
funcions de 

per serveis desenvolupats en 

Secretaria, categoria d'entrada, en municipis de 
pressupost superior a 800 milions de pessetes, 0,3 punts 
per any, amb un màxim de 2 punts. 

Els mèrits s'hauran d'acreditar mitjançant 
certificacions. 

Tribunal qualificador 

President: l'Alcalde de la Corporació o persona en qui 
delegui. 
Vocals: 
Un representant del Departament de Governació, designat 
per la Generalitat de Catalunya, i suplent. 
Un funcionari amb habilitació de caràcter nacional 
d'igual o superior categoria a la del lloc que es 
convoca, designat per l'Alcalde de la Corporació, i un 
suplent. 
El regidor de personal de l'Ajuntament i un suplent. 
Secretari: el de la Corporació i el seu suplent. 

Lloc: 
Complement de destí: 
Complement específic: 
Mèrits específics: 
Entrevista: 
Nivell català: 

INTERVENCIO 
16 

sí 
no 
e 

Puntuació mínima exigida: 7,50 punts 

Mèrits autonòmics 

S'estarà a allò que disposa el Decret 234/94. 

Mèrits específics 

Primer.- Coneixement de la llengua catalana 
Nivell D 2,50 punts 

Segon.- Per haver participat en cursos de 
perfeccionament o altres realitzats a l'Escola 
d'Administració Pública relacionats amb la nova 
comptabilitat local, de més de 60 hores lectives 0,25 
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punts per curs, aab un •àxi• de 2 punts. 

Tercer.- Per haver realitcat un ai•ter en 
Adainistració Pública d'un •ínia de 350 hores de durada, 
~punt. 

Quart.- Experi~ncia per serveis de .. nvol~ en 
f~ciona d'Interventor, categoria d'entrada, en •uniei~a 
de pressupost superior a 800 ailiona de pessetes, 0,3 
punta per any, amb un •àxi• de 2 punta. 
Els m~rits s'hauran d'acreditar •itjançant 
cer~ificacions. 

Tribunal qualificador 

President: l'Alcalde de la Corporació o persona en qui 
4elegui. 
Vocals I 
On representant del Departaaent de Governació, designat 
per la Generalitat de Catalunya, i suplent. 

Un funcionari aab habilitació de caràcter nacional 
d'igual o superior categoria a la del lloc que ea 
convoca, designat per l'Alcalde de la Corporació, i un 
suplent. 
El regidor de personal de l'Ajunta•ent i un suplent. 
Secretari: el de la Corporació i el seu suplent.» 

3~.-«ADJUDICACIO DEL CONCURS PER A LA PRESTAOIO DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIARIA D'ESCOMBRARIES.-. 

Es ¡1eg~ix la proposta d'acord i pren la para~la la 
~~a. Pla i pregunta ai ela contenidors que ha d'aportar 
1 ••presa ea repartiran pel poble. Taabé deaana coa ea 
farà el ~OQtrol per coaprovar que l'eapresa coapleix •1 
contracte. Acaba dient Que aalgrat que no és l'oferta -'• 
barata, el seu grup hi votarà a favor se•pre i quan ·~ 
facin complir estrictament lea condiciona del contracté. 

El Sr. Llinàs pren la paraula 1 respob CQe 
efectivament els contenidors ea repartiran pel poble¡ ae 
substituiran ela de ferro i en alguna llocs es canviaran 
ela que hi ha per aquests que són de més cabuda, Pel 1u• 
fa al control, la Policia el farà i que en tot c~a 68 ~n 
servei prou a la vista de tothom, per veure si és 
a4tisfactori. 

Sense que ninlú no deaani la paraula, a 1apro+a plr 
~naniaitat: 



I DO havent-hi aéa aaaUIIPtea per tractar, a 11111~ 
de deu del veapre s'aixeca la aesai6 de la Qual a•eatén 
__.,. 'li!Cte.. cau• ú aicnada pe1 -sr. Alcalde aMPWt-""' 
tliii:J"!ttAJ\l.a, Qlle he certUico. 

J,A SICRII'ARIA 

AH'A 111R 2/ 8 Dl LA. SU816 CELEBRADA BL DIA 7 IIB nMD 
NltN.• 

A la vila de Llatoatera a lea nou del vespre del dia 
set de febrer de ail nou-cents noranta-sia ea reu~ ~ 
la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar aeaai6 
eatr~diDària, sota la Preatd~ncia de l 1 Alcalde1 Br. 
Marcia Casas Hast•au i aab l'aaaiattncia dels Rekider• 
•~•· Pilar Sancbo lapitulé, F~lix Pallarola Ne1r•~ ,_~i 
Saat ... rla Holero, Fina Giapert Haaaa, Yolanda Noli 
A~eer, ~arcía Llinla Gavil&n, Montserrat Pla Foa•• Joaa 
Fabrellaa Lloveraa, Llufa Poatito Garota, Antoni Navarro 
lobledo i Jordi Noguera Sabarl. Excusa la seva 
aaaiat,ncia el Sr. Jordi Ba76 SuéeW MWi: .u.t 
Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents 
Barnadaa. 

~• Pctaid6ncia declara oberta la aeaai6 i a•eat~a ._ 
l'•tai 4els teaea inal.oaoa a l'orire del dia. 

lr.-«APROVACIO ACTBS SESSIONS ANTBRIORS,-» 

Ca] S'aproven per unaniaitat lea actes de lea sessions 
.-el' ta"' ;.dels dies ZT de deseabre cte 1f.9& i 17 dfl 1ftl'llih' ... u ... 
~TBIG NENBRI8 MESES ELIIC'f.ORA.LS, BLBCC.IOJRr iA 

<M'ta ~LS, DIA 3: llB NMIQ M 1 ni •'"'» 
.. b el QUe preveu l'article 28 

lèti• Blectoral (Llei 5/1•1,,.....-....... - - Q:hilllltl 
de 



Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Rafael Fuyà Lasnig 
Sonia Gómez Calvo 
José Jovanet Rissech 

Margarita Garcia Font 
Fco.Javier Gispert Aymerich 
Juan Gruart Comas 
Antonio Guitérrez Lopera 
Francisco Hijano Garcia 
Josefina Isern Finazzi 

SICCIO PBIMiftA KI&A A 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

uplents 

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

Antonio Solla Merino 
Pilar Triguero Garcia 
Arcadio Valls Creus 

Antonio Tarrés Sala 
Jesús-Diego Torrent Bosch 
Carles Ventura Vall-llovera 
Margarita Vidal Sabat 
José Vilà Malagón 
Rosa MA Vilagran Lloveras 

SICCIO SIGQNA M1SA A 

Titulara 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Emilio Carbó Bosch 
Montserrat Casolas Coll 
Antonio Civico Mateu 

Antoni& Carrillo Cano 
Rosa Casanovas Roget 
Eva María Codina Laviña 
Joaquín Coll Prat 
Albert Comas Ventura 
Marta Corominas Basart 

SIÇÇIO SIQQNA JtUA • 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Albert Valero de la Muela 
Montserrat Vila Gutarra 
MA Angela Vilallonga Vives 

40.307.677 
40.530.776 
40.285.463 

40.319.211 
40.319.340 
39.650.049 
40.326.932 
37.672.743 
40.284.174 

14.704.051 
40.335.631 
40.289.253 

40.312.012 
40.429.865 
77.910.448 
40.306.320 
40.318.608 
40.513.527 

40.284.653 
40.327.084 
77.913.709 

80.119.161 
77.897.445 
40.309.586 
40.290..101 
76.328.202 
40.324.612 

40.883.538 
77.913.774 
40.271.496 



Suplents 

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

M~ Teresa Vall-llovera Vives 
Juan Via Soler 
Josefina Xirgu Miquel 
Joan Xirgu Perea 
M~ Isabel Malagón Hidalgo 
Luis Mallorquí Pruna 

SECCIO TERCERA ~ YHlÇA 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Josep Comas Boadas 
Jorge Estrada Vicente 
Nicolas Fernandez Muñoz 

Joyce Marie Loohuis 
Joaquim Carbó Carreras 
Carles Font Esteve 
Immaculada Fuyà Costa 
M~Manuela García Justicia 
Montserrat Gispert Pibernat 

SECCIO QUARTA MESA UNICA 

Titulars 

President 
1r.Vocal 
2n.Vocal 

Suplents 

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

Marta Badia Vendrell 
Núria Albertí Cateura 
María Sureda Masó 

María Tomas Grasot 
José Aluart Pujol 
Concepció Aubó Casadevall 
Javier Bagudanch Riera 
Margarita Bayer Andreu 
Jorge Boadas Soley 

40.307.384 
38.680.622 
77.910.430 
77.911.575 
40.532.907 
40.295.093 

40.312.404 
43.397.386 
46.662.200 

40.283 . 224 
40.311.814 
78.003.274 
40.532.015 
26.486.685 
40.298.893 

40.318.378 
77.910.492 
40.300 . 857 

40.296.495 
40.282.435 
40.261.943 
40.325.268 
40.323.864 
40.321.675 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les deu 
menys deu minuts 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. 

L'ALCALDE LA SECRETARIA 

~~ . ' 
I 

' 
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ACTA NQ 3/96 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 28 DE 
FEBRER DE 1996.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia 
vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents noranta-sis es 
reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per 
celebrar sessió ordinària, sota la Presidència de 
l'Alcalde, Sr. Narcís Casas Masgrau i amb l'assistència 
dels Regidors Srs. Pilar Sancho Espigulé, Fèlix Pallarols 
Negre, Jordi Bayé Sureda, Fermí Santamaría Molero, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs 
Gavilan, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, 
Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi 
Noguera Sabarí. 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 DEL DIA 7-2-1996.» 

«El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que al seu 
entendre l'acta no reflecteix exactament el resultat real 
del sorteig de les meses, ja que es varen fer unes 
petites modificacions que no queden reflectides i demana 
que es corregeixin. 

El Sr. 
reflecteix 
favor. 

Casas respon que l'acta és correcta, que 
el que es va dir i que per tant hi votaran a 

El Sr. Navarro afegeix que l'acta és un reflex del que 
va passar i aquesta no ho fa. 

Sense que ningú més no demani la paraula, es procedeix 
a la votació, i s'aprova amb el següent resultat: 

A favor 
En contra 

11 
2 

(CiU, PSC i ERC) 
(IC-EV).» 

2n.-«RATIFICACIO DECRET ALCALDIA EN RELACIO A LA 
SUBHASTA DE LES OBRES DE LA 2~ FASE DEL POLIGON II DE LA 
ZONA INDUSTRIAL.-» 

Es llegeix el Decret de l'Alcaldia de data 6-2-1996 i 
la Sra. Pla diu que en el seu dia hi van votar a favor i 
ara faran el mateix. 

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup 
s'abstindrà. Demana el perquè de la rectificació, tot i 
que suposa que és un error dels tècnics. 

El Sr. Casas respon que es tracta d'un error en la 
classificació dels contractistes i que es va detectar 
arran d'una al.lesació. Afegeix que vol aclarir una 
afir•aci6 que va fer en relació a la manca de previsió de 
calefacció de la LLar d'Avis,ja que en el seu dia va 
afirmar que es tractava d'un error dels tècnics, quan en 













La Sra. Sancho diu que la partida de festes no s'ba 
iàcreaentat en relaci6 a l'any anterior. 

Bl Sr. Postigo pren la paraula i diu 
1-apoeició fo a un re sua d • intencions 
nuaèriques. Pensa que s'havia d'bavar 
inforaativa pel teaa del pressupost. 

Bl Sr. Navarro pren la paraula i fa referència a la 
c~rre¡a financera que l'any passat estava en un 8 t 
escaig i aquest any ja arriba al 10 i fa referència a la 
ürreaa del proper any. Diu que el 6X de 1 • &nJ' paasat :~era 
engany6s. 

El Sr. Postigo diu que no entraran a analitzar cada 
pun~. no obstant això vol reaaaltar l'incre .. nt que 
sofreix la partida de retribucions als aeabrèa de 
1•Aju~taaent que ella Ja varen deauaciar en el seu 
aoment. Taapoc troben Justificada la partida d'ad~iaici6 
de •aterial inforaàtic i que l'aaaitnaci6 al Pons Catal~ 
de Qooperaci6 és aolt atnsa, ja que noaés 4s del 0'04. 

El Sr. Casas respon que efectivaaent la piU"tida éa 
petita; però que hi ba Ajuntaments que li tenen .ea. 

Bl Sr. Navarro diu que el presaupoat reapoa a 
di~erents alternatives politiques i que seria interessant 
que cada responsable d'àrea defeasés la seva part del 
pressupost i fes una exposici6 de la seva àrea. 

~'Alcalde reapon que el pressupost e'ba elaborat 
d'acord aab lea propostes de cada Regidor i a.b ela 
lf•~ts dels recursos. El Regidor d'Hiaanda i la 
Secretària ban quadrat els núaeros dina de lea 
possibilitats. 

Bl Sr~ Maverro deaana sobre diverses qüeationa 
puntuals que a6n contestades pels responsable& d'~rees~ 

El Sr. Posti&o acaba dient que el seu lrQP hi .ata~ 
ea contra ja que pensen que hi ba ~~~U~CaDCet~,. 
~incipalaent en serveis socials i aedi aabien~. 

SotlleiBB la proposta a :Yotaci6, és 
aeaüent reaultat: 

A favor 
Bn contra 

8 
5 

(CiU) 
(IC-EV, PSC i ERC) 

Cbbler.l"'AProvar al preaaupolit 1aneral ....- a 
l'e .. Daici de 1988 i la plantilla de peraoaal qua ..._r~a 
ela lloca de treball reservats a funcionaria 1 per•ob&l 
... NJ:;.,..._ t,uala c¡udan -t&blert.a da: lC ....... t Aftk't 







.. .. 
" .. .. 
" 

USPBSU 

;Oltpftol I 
" II 
" III 
" IV 
" VI 
" VIl 
" VIU 
" IX 

lçowtoa directe& •,. ....... . 
I-.owtoa indirectea •• \•••••• 
'i' ... 1 .u ... i~-· •••• 
'i'ranatertncies corrents ••••• 
Increaaoa patriaonials •••••• 
Alienac16 d'inv•rsions reals 
Tranatarlnoies de capital ••• 
Actiua financers •••••••••••• 
.... '-a fin&Dears ••••••••••• 

TOTAL INGRBISOS •• , •• , , 

n .. ~ .. de personal •••••••• 
Despeses bena corrents i serv. 
Deapesea financeres ••••••••• 
'i'ranafer.ncias corrents ••••• 
Invaraiona reals •••••••••••• 
Tranafertncies de capital ••• 
Actius financers •••••••••••• 
Paaaius financera ••••••••••• 

-~1· 811 
13.404 • .&48 

zz.aes 

"'t-. .... ..,~,__....,_ 
66.Ml.231 

38.00.409 
14.112.830 
1.aoo.aeo 

600.000 

----------------------------.-TOTAL DESPESES •• ,, 56.9.&3.239 
==============·==•==·=·==·==~· 





PLANTILLA .illl 

Denominació Nombre Vacants Grup Observ . 

A.- PERSONAL FUNCIONARI 

I -Amb habilitació de caracter 
nacional. 

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

II -Escala d'administració Ge
neral. 

2.1 Subescala Tècnica ... . . . 
2.2 Subesc.administrat. 

2.4 Subescala subalterna .. 

III -Escala Administració Espe
cial. 

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

especials 

5 

3.2.1. Classe:Policia Local 
Caporal..... . ..... 1 
Agent............. 8 
Agent. . . . . . . . . . . . . 1 

3.2.2. Classe : Places de 
Comeses Especials. 

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

9 7 ·1 S •12 • A 

2 

1 
1 

1 

A vacant 
A vacant 

e 

D 
D 
D 6me 

E 
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