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rieres de la població, que no s'na buscat solucions als 
abocaments d'aigües no depurades des de zones allunyades 
del nucli urbà i que tampoc no està solucionat el 
problema de l'abocament a les rieres per part d'algunes 
indústries de la població. 

Es per això que els regidors del grup d'lC-Verds, de 
l'Ajuntament de LLagostera, sol.liciten: 

-Que es faci pública la situació del sanejament a 
Llagostera, així com dels compromisos que en aquest 
sentit adquireix l'equip de govern per connectar totes 
les sortides d'aigües brutes del nucli urbà a la xarxa de 
sanejament. 

-Que hi hagi un control dels abocaments industrials a 
les rieres de la població. 

-Que l'Ajuntament assumeixi com a obra prioritària 
l'ampliació del col.lector de sanejament de les 
urbanitzacions Mont-Rei, la Mata i La Canyera per 
connectar amb el col.lector general d'accés a la 
depuradora, atès que la subvenció que per a tal finalitat 
es demanava al P.U.O.S.C. no se'ns ha concedit. 

-Que es doni solució a l'abocament de les aigües 
brutes per part dels veïns de Llagostera Residencial, 
connectant-ne la sortida a la xarxa de sanejament, atès 
que els veïns ja tenen una sortida única que va a parar a 
uan depuradora, que actualment no funciona. 

-Que es faci tot el possible perquè el màxim de 
propietaris que no viuen en zona urbana es connectin 
igualment a la xarxa de sanejament. 

Llagostera, 5 de febrer de 1996".-

Pren la paraula el Sr. Navarro i exposa que segons 
sembla ningú té clar la situació del sanejament a 
Llagostera. No tenen clar quines zones estan connectades 
a la depuradora, pero que hi ha moltes zones que no estan 
connectades. 

Pensen que és un tema prioritari i que hi haurien 
d'haver uns compromisos clars de resolució del tema. No 
demanen que es faci tot aquest any però sí que hi hagués 
uns compromisos. Per segons quines coses s'hauria 
d'esperar la subvenció, no obstant per altres de petites 
es podrien anar fent i en altres casos només seria un 
tema de control. 

El Sr. Llinàs pren la paraula i exposa que s'ha fet un 
estudi sobre el tema i que hi ha un projecte encarregat 
al Consell Comarcal. El convida a parlar amb ell i el 
Tècnic per explicar-li el tema. Diu que en el casc antic 
tothom està connectat. Que les cases aïllades és 
competència de Medi Ambient i pel que fa a les empreses 
depèn de la Junta de Sanejament. 

El Sr. Alcalde diu que el seu grup hi votarà en 
contra, ja que és un tema que ja està en marxa. 

Sotmesa la moció a votació, 
següent resultat: 

974~45 • A. 

és rebutjada amb el 
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El Sr. Poatito pren la paraula i diu que al aeu 
entendre és una qüestió de justícia social. Afeaeix que a 
Ll&toatera hi ha aolta gent i .. igrant no c~itlria, 
aolt per sobre de la mitjana de la resta de pobles de la 
província. Es una qüestió de voluntat política, 
aconseguir una autèntica integració. 

La Sra. Pla 
favor, ja que 
justícia social. 

aanifesta que el seu grup hi 
ella també opinen que és un 

votarà a 
teaa de 

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que aquest éa un 
tema que s'escapa de l'àabit municipal, que és 
coapetència del Govern Central. Caldria tenir aolta a6a 
inforaació. Això no vol pas dir que en un futur no es 
poguessin aanifestar a favor, no obstant avui per avui 
pensen que supera l'àmbit d'actuació municipal i no ea 
veuen capacitats a demanar aquest tema. 

El Sr. Postigo diu que el tema dels i .. igrants està 
pendent. Què és fa per aquest col.lectiu?. El GRAMC va 
presentar una proposta de conveni a l'Ajuntaaent aab la 
finalitat d'ajudar aquest col.lectiu i no s'hi ha donat 
resposta. 

El Sr. Casas diu que va demanar al GRAMC que el 
convidés a veure què feien quan es va buscar un local, 
que va ésser el de La Caixa, i no se li va donar resposta 
i que ell té la sensació que no funciona. 

El Sr. Postigo repon que certamentn el GRAMC ha 
disminu~t la seva activitat, ja que la gent voluntària no 
s'hi pot dedicar i que el que es pretenia amb el conveni 
era poder cobrir necessitats d'aquest col.lectiu a travéa 
de la col.laboració municipal. Es pretenia donar auport 
en diversos caaps, la llengua, suport a dones i .. igrades, 
entre altres. 

La Sra. Nohé informa que el tema de auport a lea 
dones imaigrades està en aarxa. 

Per la seva banda, la Sra. Sancho inforaa que taabé ea 
faran classes de català per aquest col.lectiu. No obstant 
això, pensa que el que s'ha d'intentar és la intecraci6 
del col.lectiu a les activitats del poble més que fer 
activitats especials. 

El Sr. Postilo aanifesta que éa bo que ea treballi ea 
el tea&, però que a'hauria d'haver tintut en compte qua 
ja bi bavia una entitat que hi treballava. 

El Sr. Caaaa respon que ai no a'ba inforaat el GRAMC 
6a »tJrq• no a•ha aabut. a qui diritir-aa, ja que IIQUetlta 
eattitll't' cNna la B8ftllació de deaortranització • 

......_ la aocid a votació, éa rebu~Jada 
ae.-..t reaultat: 









dels ciutadans que mitjançant el vot varen despositar-hi 
la seva confiança creu que ja seria hora, per respecte 
als ideals generals populars, que es retirés tota la 
simbologia feixista, franquista i falangista que omplen 
de vergonya encare algunes façanes dels nostres carrers. 

Si entre els presents o no, hi hagués algun anyorat, 
no tindríem cap inconvenient que s'els quedés per decorar 
l'interior del seu domicili.-

El Sr. Casas pren la paraula i diu que ha parlat aab 
alguns propietaris dels immobles on hi ha aquestes 
siabologies i no estan interessats a treure-ho. Les 
façanes són de propietat privada i no es poden tocar 
sense la seva autorització. El seu grup, per tant, votarà 
en contra de la Moció. No obstant això, si el grup que ha 
presentat la moció vol fer alguna gestió amb els 
propietaris pot disposar de l'informe de la Policia on hi 
consten els edificis. 

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

(CiU) En contra 
A favor 

8 
5 (ERC. IC-EV i PSC).» 

15¡.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

El Sr. Fabrellas demana la paraula i pregunta sobre 
una carta que uns veïns varen adreçar a l'Ajuntament 
queixant-se de la grava que s'havia posat al seu carrer. 

El Sr. Llinàs respon que el tema es va solventar 
passant-hi una màquina. 

El Sr. Casas diu que es varen fer consultes per 
coaprovar si el producte que s'havia estès era tòxic i 
que el resultat va ésser negatiu. Quant a les molèsties 
de la pols, només hi ha una solució, asfaltar-ho. 

El Sr. Fabrellas demana que es revisi la 
contenidors situats a la Plaça Barceloneta 
Barates. 

També demana com està el tema de 
urbanístiques del Sr. Galobardes. 

El Sr. Casas respon que el tema està al 
administratiu. 

ubicació dels 
i les Cases 

les quotes 

contenciós-

El Sr. Fabrellas demana també sobre la situació de les 
Urbanitzacions Selva Brava i Font Bona. 

El Sr. Fèlix Pallarols respon que els veïns estan 
interessats a desencallar el tema, però que la situació 
és complicada. 

El Sr. Noguera pregunta sobre el tema de les anàlisis 
de sang. 





aab subjecci6 al plec de condiciona i al desglossat del 
projecte aprovats. 

Segon.- Adjudicar les obres d'instal.laci6 de línies 
elêctriquea al Polígon II de la Zona Industrial a 
l'empresa ELECNOR, S.A., pel preu de divuit ailiona tres
centes cinquanta-cinc ail cent tres pessetes 
(18.355.103--PTA), IVA inclòs, amb subjecci6 al 
desglossat del projecte aprovat. 

Tercer.- Requerir els adjudicataris perquê dins el 
teraini de 10 dies hàbils després de la notificaci6 del 
present acord acreditin que han constituït la garantia 
definitiva, xifrada en: 

S.I.M.S.A .••••. : 782.880--PTA (set-centes vuitanta-dues 
mil vuit-centes vuitanta pessetes). 

ELECNOR,S.A ..•. : 734.204--PTA (set-centes trenta-quatre 
mil dues-centes quatre pessetes). 

Quart.- Aplicar la despesa aab càrrec a la partida 
núaero 96.511.60102 del pressupost aunicipal. 

Cinquè.- Citar els adjudicataris perquè el dia i 
l'hora que oportunament se'ls indicarà concorrin a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

Sisè.- Facultar l'Alcalde-President per signar 
qualsevol docuaent que sigui necessari en relaci6 aab el 
present acord.» 

3r.-«MANIFESTAR LA VOLUNTAT D'AQUESTA CORPORACIO DE 
CREAR EL CONSORCI DE LA VIA DEL TREN DE SANT FELIU I 
APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Postigo, en 
representaci6 del Grup d'IC-EV, pren la paraula i diu que 
veuen la iniciativa encertada i que a aés, al seu 
entendre, el projecte hauria de tenir certa prioritat, ja 
que és una millora de la qualitat de vida i una nova 
relaci6 entre els pobles veïns. 

El Sr. Casas explica que Llagostera és el poble que va 
prendre primer la iniciativa i l'únic que ha reservat els 
terrenys necessaris, ja que és l'únic que no ba venut cap 
dels terrenys que els Ajuntaments varen adquirir a FEVE. 
Ara amb les obres que es fan a la variant no ea feia 
aqueata reserva del terreny i ell coa Alcalde va 
pressionar en aquest sentit, diu que es una aapiraci6 que 
han tingut diversos consistoris anteriors i ara va caair 
de fer-se realitat. 

Sense que ninlú més no deaani la paraula, s'aprova per 
unaniaitat la se1~ent proposta: 

4Priaer.- Manifestar la voluntat d'aquesta Oorporaci6 
de crear, en cooperaci6 aab ela Ajuntaments de Sant r.11u 









D ..,..._,. pll!eft..tia~a i dl'!ll·ll•r.Ati ':,JQI!IIM!IIt:i!'*-' 
lluealdllli4at ea l'eUDeix aolt poc~ ja 
reuai6 des de la seva conatituci6 i que 
wqee;- i~ •• ,.,. Quedar 'f,IUe é8 fal!ilen 4Íifalll:•te"'•'~iol!4•_....,.~~~·~·.·. 

21 at~:. Clhfaa z.eai{Oil que cada- 6 o & aílieoa, ,._,~ M 
n'han fet unes i qua alwuaa vqada ll'han 1W ._. .... da 
notari. Que de lea dltiaes fetes se n'enviarA una c~pia a 
cada Ajuntaaent mancoaunat. 

'lBl b. Nocuer.a .d-ana que es reeulli.A 110at.rea \ChWant. 
aeu _j., davant notari i que ea faci un aaJor contr'oll,: ~ 
IIMH.den •ls caaiona. Afeleix qqa s'havia de- fe~ la 
JlUOU.ida ael~iva per-. part da la< Bruac:la ~ :Pt~ 
proposava en una 11110i6 qua v.a peuDtar. 

1:1 Sr. Llinla pren la paraula ci iafcaraa Qta •tl 
pensat fer una prova pilot per iaplantar una recollida 
•electilra ala; COJltenidors CJWt hi ha al -cQatll't> del 
CHt~MDUri., 

El Sr. Postico pren la paraula i diu que el aeu ITUP 
._.. a faYOr .cie )¡a¡ aoci6-, J• que va'uen -el.._ la 
aeceaaitat de fer aquestes anllisis i •u• to& i,._ Üll 
el Sr. Casas que ea fan, ells no en tenen conatàeia i, 
_.. .s.nt:~ haJl> d• ctea.n&l!' que ea facia. 

La Sra. Pla aanifesta que el seu arup 
• 4M'ott_, ,tà 4\Mt penaa que h.i; !ur' 
tranapa~ncia ea el teaa~ 

iSo.__ dl& ::aoci6 a votació~ êa 
1181Üeltt reatrlt.at: 





La Sra. Sancho respon que ea Ya fer cat&....,., -' 
.. terial del Museu i que hi ha tota una sèrie de ~aes 
~ seaona ela tècnica que varen Ler la o&Salot*Ci~ no 
tea.ien valor històric ai bé en poden tenir de: sentiiae~ 
per les persones que el varen trobar i pal": t.&ilt< noa68' lli 
ha exposat de manera permanent el més valuós. No obatàa~ 
això, ara per festes es farà una exposició per donar a 
conè.:Lxer el .. terial que hi ha. Ara és previst :--fer ua 
video aab aquestes peces que ea podrà passar quan •• 
cregui convenient al auaeu. 

El Sr. 
la Noció 
d'horari 
d'estiu i 

Fèlix Pallarola pren la paraula i explica que 
que ea v~ aprovar el Ple passat sobre el canvi 
de l'enlluaenat s'esperarA que es faci l'horart 
després ja quedarA segons la aoció aprovada. 

El Sr. Fabrellas demana que es posi el punt de llua 
que falta abans d'arribar a Can Gotarra. 

El Sr. Pallarols respon que aab la urbani~saci6 de 
l'Avinguda del Carrilet, que estA prevista per aqUea~ 
any, quedarA resolt. 

El Sr. Fabrellas deaana per la situació dels 
contenidors de la Plaça Barceloneta, ja que eataa al 
costat d'una font i no creu que sigui el lloc idoni. 

El Sr. Llinàs respon que la ubicació dels contenidors 
és un probleaa ja que ningú no ela vol davant de casa 
seva. 

El Sr. Fabrellas pren de nou la paraula i de•ana per 
uaa easa que hi ha en el nucli antic que ea troba en aolt 
.. 1 estat. 

El Sr. Casas respon que hi ha tota una sèrie de cases 
que es troben en aal estat i que els tècnics aunicipala 
ea tenen una relació per fer inspecciona. 

I no havent-hi més assuaptes per tractar, • trea 
quarts d'onze del vespre s'aixeca la sessió de la qual 
a'eatén aquesta acta, que és signada pel Sr. Alcade -.b 
ail la Secretària, que ho certifico. 



....._........,.., ••&• lA •••iüacia •• ~41.-l!lt, • . ,.,,_ ... 
~f• Caaaa Neacrau 1 aab l'aaaiattacia dola. ~~--Mh. a... Pilar lanebo Bapilul6, Ftlix Pallarola Metre, Ja.C 
...,. ..,, ••• JU'III( lat.M,¡aria hlM0-1 r:t-..,e;,•pel'f4ll.,.._, 
YeA fd~N.W u-. .. r, .. ~CIÚ LU...U S..VUf,n, alo~ 
Jla feat, Joan Pabrellaa Lloveras, Ant••~ --~~;:¡¡~ 
i lo~l Mo1uera Sabarf. Excusa la seva assisttncia el lr 
Llsia hllltileo ._,cfa. Actua eoa a hçJ'~lr.t.a la _.. la 
Corporaci6, Sra. Dolora Torrents Baraadaa. 

La Preaidtncia declara oberta la sesaif i a'~t~ ea 
l'estudi dels teaea inclosos a l'ordre del dia • 

...... ~ OOIIPI'E DEL DBCRET DE L' AloCALJ).IA APJtQYA .. 'l' LA 
L14aWI~IO DEL PRESSUfgST MUNICIPAL I DELS BEUS Q A· 11J. 
L'IXBimlCI 1885.-» 

«Ba d6na coapta al Ple del Deeret de 1 1 Aloaldia, ~1 
qual s'aprova la llquidaci6 del pressupost aunicipal 1 
dala seua oraaaisaes autbnoas de l'exercici •• 1996. 

Bl Sr. Noauera pren la paraula i aanifeata el seu 
desacord aab l'elevada quantitat de deuto~•• tot dient 
que aL seu entendre s'ban de secuir ela procesaoe 
recaptatoris fina al final, principalaent pel que ta a~s 
aoroaoa de quantitats sianificatives.» 

ID.-«RBSSLDRE LES RECLAMACIONS PRESENTADES A 
L'APROVACIO lNICIAL DEL PRBSSUPOST MUNICIPAL DB 
L'EXERCICI 1996 I APROVAR-LO DEFINITIVAMBN1.-» 

Ba llete:lx la proposta d 'aoord i el Sr. Bayé pren la 
paraula i exposa que '• evident que ai E.R,C. aove~u4a 
baau6a fet una altres pressupostos i ai fos un altre grup 
e~ que tovern6e una altres i que diflcilaent ea poea~ien 
d~&eord. ~~ que l'opci6 de l'equip de 1overn '
aCJII88'ta. Afeaeiz c¡ue potser bi ba inveraiona que podell 
... blu illneceskiee, però que est.an encaainades '*' l6r un 
eatalvi en lea partides per exe•ple de despeses corrents. 
ca. a6n el ret pe~ aaperai6 i 1a inverai6 en ~qui~n~ 
infol'Mtic. 

El Sr. Noauera pren la paraula i insisteix que bi ba 
despeses innecealries o que podrien sofrir reduccions 
..at~ altres coa el fons de solidaritat eatan p•c dotada•· Taab6 fa referència als honoraria del Reca~ 
*'-nt.. gue troba exceasi va la quantitat i Ml' aq~t 
t.port ea podrien contractar dues persones. 





«Pd-. ~VM' J..-;J;;ciaHaent ¡1& J.t¡.,Oent 
deltt llOIIa dala GN'•r• (la la.: Ur'h.i'oat·~ 

oia .,._qu,in.J,l.. 
L.h -el 60/llt. tPa~ 
3.-t- ol Jlatl .iQioi~.,. 
4,• e/ Pe~a de lea Cola. 
&.- e/ Puil del Perditolet. 
1.- O/ hil et. -Mf• ~-ea. 
'1.- e/ La Cova. 
8 ... e/ Cornisa. 

Seaoa.- Sòtaetre•bo a un termini d'inforaac~6 
de 20 dies aitJanqant edicte al tauler d'an~ • 
l 1A~nt, a l'efecte que qualsevol persona 
itearow~J&Ck lftll)ll w .. ent.ar h• al l~iQJUl 
c~ai~~i conveaienta.~ 





l'apartat de precs i preguntes un aclari•ent en el sentit 
que quan parlava de cases en mal estat va dir 
concretaaent la casa de l'estanc vell. 

la.-«SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE CULTURA D'INVERTIR 
L'U PER CENT CULTURAL EN EL TERME DE LLAGOSTERA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Pla de•ana la 
paraula i pregunta si és el Depart .. ent de Cultura qui 
gestiona l'u per cent o bé si es decideix la destinació 
dels diners al •ateix te•ps que el projecte. 

El Sr. Postigo pregunta si s'ha fet alguna gestió i si 
es pensa en alguna cosa en concret. 

El Sr. Casas respon a la Sra. Pla que és Cultura qui 
gestiona aquest u per cent i pel que fa a la pregunta del 
Sr. Postigo diu que sí que se n'ha parlat, però que cal 
aquest acord del Ple i que no es té pensat cap destinació 
concreta i que en tot cas se n'haurà de parlar més 
endavant. 

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

«Primer.- Sol.licitar al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya informació sobre la destinació 
de l'u per cent cultural de les obres públiques que 
s'estan realitzant a Llagostera subjectes a aquesta 
reserva, 

Segon.- Sol.licitar al Departament de Cultura que, en 
cas que no sigui així, es destini aquesta reserva a la 
recuperació, la conservació o l'acreixement del patri•oni 
cultural del municipi. 

Tercer.- Sol.licitar al Depart .. ent de Cultura que 
per•eti que l'Ajunta•ent de Llagostera intervingui en la 
presa de decisió sobre la destinació d'aquesta inversió. 

Quart.- Facultar l'Alcalde-President per a les 
¡estions i les signatures que siguin necessàries per a 
l'execució d'aquest acord. 

CinQuè.- Co•unicar 
Delegada Territorial 
Cultura.» 

aquest acord al Conseller i a 
a Girona del Departa•ent 

la 
de 

3r.-«ORDENAR L'ENDERROC DE 
IL.LEGALMENT PEL SR. JOSEP COLLELL 
CANTALLOPS NQ 8, BAIXOS.-» 

LES OBRES 
ROURA, AL 

PETES 
CARRER 

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

«P.-i•er.- Enderrocar les obres fetes pel SR. .JOSIP 
COLLE~ ROURA al carrer C&Dtallopa DSl 8 baixow, 
~l•t~ts en la canatrucci6 d'un tancaaeftt el ~ _.. 



perfils d'alumini. 

Segon.- Advertir al SR. JOSEP COLLELL ROURA que, si no 
procedeix a l'enderrocament, es procedirà, a càrrec seu, 
a l'execució subsidiària per part de la brigada d'~bres 
de l'Ajuntament, sota la direcció de l'arquitecte tècnic 
municipal. 

Tercer.- Sol.licitar l'oportuna autorització judicial 
per entrar al domicili d'acord amb allò previst en l'art, 
87.2 de la LOPJ.~ 

4t.-«CONVOCAR CONCURS PER A L'ADJUDICACIO DEL SERVEI 
DE NETEJA DE LES DEPENDENCIES MUNICIPALS I APROVAR EL 
PLEC DE CONDICIONS PER LES QUALS ES REGIRA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. 
paraula i pregunta per què no es contempla la 
local social de La Caixa i diu que troba que 
licitació és molt ajustat. 

Pla pren la 
neteja del 
el tipus de 

El Sr. Alcalde respon que hi ha un conveni aab La 
Caixa, però que en un moment determinat La Caixa es va 
desentendre del manteniment i fins i tot es va tallar 
l'aigua i el llum, tot i que després es va arreglar pel 
que fa a aquests dos serveis, no ha passat així aab la 
neteja que encara està pendent. 

El Sr. Navarro pregunta per què es treu a concurs 
aquest servei. 

El Sr. Bayé respon que efectivament el càlcul del 
tipus de licitació és ajustat, ja que es pretén no 
incrementar excesivament el cost. Pel que fa a la 
pregunta del Sr. Navarro diu que és un servei difícil de 
controlar, que hi ha problemes quan s'han de cobrir les 
vacances i que hi ha tasques que només poden fer gent més 
especialitzada coa és ara la neteja de vidres o llocs de 
difícil accés. Afegeix que el plec de condiciona 
contempla que l'empresa adjudicatària haurà d'absorbir el 
personal que té contracte indefinit. 

El Sr. Navarro afeleix que el plec tampoc contempla la 
neteja de l'edifici de la Llar d'Avis ni l'edifici 
extensió Ajuntament. 

El Sr. Pallarols respon que l'edifici de la Llar 
d'Avis encara no se sap com es 1estionarà. 

El Sr. Bayé diu que pel 
AJuntaaent quan es posi 
contractar aquest servei, 
una persona. 

que fa al nou edifici extensió 
en funcionament s'haurà de 

tal com s'hauria de contraotar 

S'aprova per unanimitat la aecüant proposta: 

«Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Bconoalco
Adainistrativea que regirà el concurs per a la 
çoatractació del servei de neteJa de les depead~i .. 



m ~ raJ~~~G:n •• lea. :Plaeu déil aatw 'l' ?f 
d' Baporta a6n places que eatan en contracte tqporal i 
ua hauraa de ~z a :mct~-flút. 

El Sr. Santaaaria respon que lea places de l'Boepital. 
~ .W:tdUiran ~· oenU.etar scm pal" aubllt.ltuei~ da 
vae.,..,... 111 .tl'ld 411• Do i16ri v.acanta. 

Bl -sn. 
Hot~ 

El Sr. Ba7é diu que la pl~a de PoUoi:a iatarl .- ~
cada any . Pel qua fa a l'altra plaça de Policia, éa 
conseqüència ~ ua -.ant ha d ... nat ••e~ia 
~olunhària. Quant a la plaça d'auxiliar, fina ara era una 
Jllav.,•àt.ta Jowaada~ Ilo oblttant ea poaa a tea~* ~oliPl•t 
Ja .,.. aJ-.. d'n•llir altraa haQQea coa '* at'a! èl 'Pali\: 
dtZsea..-ct6 ~entl. 

Per tant resuaeix, la plantilla en relaci6 a tl.., 
.-asta l •'A~~Plia naaée en ait.,ta Jot-nada cVai11tlliltl". 

La Sra. Pla aanifeata que el seu 1rup hi votaFA en 
cütra.., I& CJ11ê. èilteben que 1 '>e f erta no .fa correCrtill ~ 
no conteapla totes lea places, pe~è ao- M. ceÍlst.•h Uiii 
de l'Hospital. 

a votaci6, 

8 (CiU) 
2 (PSC) 
2 (IC-EV) 







també n'hi ha alguna altra. 

La Sra. Pla pren la paraula i diu que a la reunió de 
pares de l'ESO, que es va fer al Casino, es va dir que hi 
hauria menjador. 

L ' .Alcalde diu que això ho va informar una persona que 
no era ell i per tant, no li correspon a ell respondre. 
Diu que aprofitant el tema vol aclarir que no és cert que 
ell digués que l'Institut es faria vora al pavelló, tal 
com han afiraat els grups del PSC i IC-EV, ja que ell no 
podia afirmar una cosa que no depèn només de 
l'Ajuntament, sinó que depèn també d'altres organismes. 

El Sr. Navarro proposa que l'Ajuntament faci un estudi 
de les necessitats de les famílies que tinguin fills que 
iran a l'Institut i que es convoqui els pares per 
informar-los sobre el tema el menjador. També demana quin 
nombre d'alumnes s'ha matriculat. 

El Sr. Alcalde diu que deaà hi ha una reunió amb el 
futur equip directiu i l'Associació de Pares i 
s'informarà. Afegeix que s'han matriculat uns 150 
alumnes. 

El Sr. Navarro pren de nou la paraula i demana sobre 
la reunió en què es va parlar d'obrir un nou accés a 
l'Escola Pública Lacustària. 

El Sr. Alcalde respon que si és necessari l'accés es 
farà. No obstant això, no és previst aquest any fer més 
inversions a l'escola i que no es considera una 
prioritat. En un primer moment es va dir que si, però més 
estudiat el tema i observada la sortida, ara veuen 
perillós que es faci una altra sortida per on es demana, 
No obstant, insisteix que si és necessària, es farà. 

El Sr. Navarro pregunta si hi ha previst fer una 
A.P.A. a la Guarderia. 

La Sra. Nohé respon que oficialment ella no en sap 
res, però que té coneixement que alguns pares s'han 
reunit per estudiar el tema. 

El Sr. Postigo demana si la instal.lació d'una antena, 
sembla que per part d'Airtel, té llicència aunicipal. 

El Sr. Casas respon que hi ha una petició traaitada a 
Urbanisme, però que encara no té la llicència municipal i 
que en aquest moment desconeix si està instal.lada.» 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart 
i cinc minuts d'onze del vespre s'aixeca la aesaió de la 
qual s'estén aquesta acta, que és aignada pel Sr. Alcalde 
amb ai, la Secretària, que ho certifico, 
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ACTA NQ 7/96 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 29 DE ~AIG DE 
1996.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i
nou de maig 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. Karcis Casas Masgrau amb 
l'assistència dels Regidors Srs. Pilar Sancho Espigulé, Fèlix 
Pallarols negre, Jordi Bayé Sureda, Fermi Santamaria Molera, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcis Llinàs Gavilin, 
Montserrat Pla Font, Lluís Postigo Garcia, Antoni Navarro Robledo 
i Jordi Noguera Sabarí. El Sr. Joan Fabrellas Lloveras 
s'incorporarà al punt que es dirà. Actua com a Secretària la de 
la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas. 

La Presidència declara oberta Ja sess1o i s'E·Iltt'a en 
dels temes inclosos a l'ordre del dia. 

lr.-«APROVACIO ACTA SESSIO A~TERIOR DEL DIA 2~ D'ABRIL DE 
1996.-)) 

«Primer.- S'aprova per unanimitat dels prPsents l'acta de la 
sessió anterior del dia 24-4-1996.» 

2n.-«RATIFJCAR EL COSVENI SIGNAT PER L'ALCALDIA \~B RFTEVTSION 
PER A LA CESSIO D'US D'INSTAL.LACJONS MUNICir\LS.-» 

El Sr. Fèlix Pallarols pren la pal'aula i exposa que Retevisión 
es va posar en contacte amb l'Ajuntament per \eure si a través 
d'un ,: on,·eni podien fer aquesta instal.lacié. amb la gual cosa 
milloraria la visió de la tele\isió als ll'<tl.1liS de LlagnsLE-rfl i 
podrien ,.e11re totes les cadenes. De:;pr<?s rle rlid>rsPs negociacions 
es \a arribar a ur. acord i a la signatura del comeni. També 
se'ls \B posar la condició que la ràdio m11nicipal pogués posar-hi 
el seu equip. Diu que ara ja està en funcionament i realment s'ha 
millorat. 

La Sra. Pla demana que es com11niqui al pol>lf· aq11estf, millota. 

El SJ', PRllarols diu que es faeà i afeget\ quP ¡oques! con\eni 
no ha representat. cap cost a l'Ajuntament. 

El St. Postigo fa referència QIIE: el subministrament d'energia 
va a càrrec de l'Ajuntament. 

El Sr. Pallarols respon qup sí, peto que ai~ò no ha 



representat haver d'ampliar la p~tência ja que el consum és 
mínim. 

El Sr. Fabrellas s'incorpo":t a 1., sessió. 

El Sr. Jordi Noguera manifesta que ell hi votarà en contra, ja 
que TV3 i Canal 33 ja es veuen bé i que per tant favoreixen els 
canals estatals. 

«Primer.- Sotmesa 
conveni signat en 
Retevisión i que 
següent resultat: 

la proposta a votació, es ratifica 
data 29-3-1996 entre aquesta Alcaldia 

figura al corresponent expedient, amb 

el 
i 

el 

A favor 
En contra 

12 
1 

(CiU, PSC i IC-EV) 
(ERC).» 

3r.-«CONVOCAR SUBHASTA PER A L'ALIENACIO DE DIVERSES FINQUES 
DE PROPIETAT MUNICIPAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Pla pren la paraula i 
pregunta pels preus que serveixen de tipus de sortida a la 
parcel .l a de la zona industrial, ja que el troben molt elevat, si 
es compara amb els terrenys de Cassà, per exemple. 

El Sr. Casas respon que és el preu de mercat dels terrenys de 
Llagostera, el qual va en funció del cost de la urbanització. 
Afegeix que actualment hi ha molta oferta de sòl i que en general 
el mercat està saturat. 

El Sr. Postigo diu que si la subhasta es referís a les 
parcel.les de Mont-Rei i la Mata hi estarien d'acord, però no hi 
estan pel que fa als terrenys de la zona industrial, ja que tal 
com han dit sempre que es tracta el tema, pensen que l'Ajuntament 
venent les parcel.les perd l'ocasió d'actuar sobre la zona 
industrial. 

El Sr. Casas diu que no entén què es el que volen amb la zona 
industrial, ja que la millor manera que s'instal.lin indústries 
és vendre les parcel.les. 

La Sra. Pla diu que el seu grup opina que s'hauria de guardar 
aquest patrimoni per poder facilitar la instal.Jació dc no,es 
indústdes, 

El Sr. Navarro pren la paraula i diu que amb la ,·en da de parcPl.les a la zona industrial no vol pas dir necessàriament que s'instal.lin indústries, tal com ho demostra el fet que l'Ajuntament va vendre dues parcel.les i fins ant i només s'hi ha posat una indústria. 

El Sr. Casas respon que això és degut al fet que què hi ha una 
forta crisi que sembla que es va superant. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent 



resultat: 

A favor 
En contra 

8 
5 

(Cili l 
(PSC, IC-EV i ERC). 

«Prime r .-Alienar mitjançant subhasta les següents parcel . les: 

~ parcel.les de la Urbanització "Hont-Rei" 

Parcel.la nQ 28.- Extensió superficial: 1.073'88 m2 . 
Inscrita al Tom 2311, Llibre 106, Foli 73. 
Finca 4771, inscripció 1~ . 

Parcel.la nQ 51.- Extensió superficial: 764'80 m2. 
Inscrita al Tom 2311, Llibre 106, Foli 76. 
Finca 4772, inscripció 1~. 

Parcel . la nQ 54.- Extensió superficial: 746'73 m2 . 
Inscrita al Tom 2311, Llibre 106, Foli 79. 
Finca 4773 , i nscripció 1~ . 

1 parcel . la de la Urbanització "La Mata" 

Parcel.la nQ 35.- Extensió superficial: 1.120 m2. 
Inscrita al Tom 2818, Llibre 136, Foli 221. 
Finca 6201, inscripció 1~. 

Q. parcel.les de la Urbanització "Mas Gotarra" 

Parcel.la nQ 164.- Extensió superficial: 412 m2. nQ 165. - -126 m2. nQ 166.- 445 m2. nQ 167. - 434 m2. nQ 168.- 423 m2. 

Aquestes 5 parcel . les 
inscrita al Tom 2612, 
Inscripció 11! . 

estan 
Llibre 

situades en 
120, Foli 

una 
144, 

sola 
Finca 

finca, 
5662, 

Una parcel.la de la Zona Industrial, Polígon l 

Finca C.-Extensió superfical: 1.329 m2. 
Inscrita al Tom 2576, Llibre 118, Foli 98, Finca 5543. 
Inscripció 11!. 

Una parcel . la situada~ l ' Avinguda del Gironès 

Solar edificable. - Extensió superficial: 135'60 m2. 
Inscrits 39'35 m2. al Tom 2739, Llibre 130, 

Finca 6045, Inscripció lA i la resta 96'25 m2. 
al Tom 2844, Llibre 139, Foli 81, Finca 
inscripció 17a . 

Foli 16, 
inscrits 
1804-N, 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives 
que han de regir la subhasta i disposar-ne la publicació pel 

s 1 



termini de quinze dies en el Tauló ~'Anuncis, en el B.O.P. 
el D.O.G.C. 

i en 

Tercer.- Donar-ne compte Rl Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya abans de la resolució definitiva.» 

4t.-«APROVAR LES BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PER COBRIR 
LES PLACES VACANTS A LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT.-» 

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

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

1 plaça d'agent de la Policia Local -funcionari
I plaça d'auxiliar administratiu -laboral-

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

5è.-«CONCERTAR UNA OPERACIO DE CREDIT DESTINADA A LES 
INVERSIONS CONTEMPLADES EN EL PRESSUPOST D'ENGUANY.-» 

El Sr. Bayé pren la paraula i exposa que són set les ofertes 
presentades. Que d'entrada l'oferta que podria semblar més 
avantatjosa és la del Banc de Santander, no obstant això, la 
Caixa de Catalunya ha ofert una subvenció a fons perdut per 
mobiliari de la Llar d'Avis i analitzades les ofertes en el seu 
conjunt, és més avantatjosa la de Caixa de Catalunya. 

La Sra. Pla pren la paraula i diu que el seu grup hi votarà en 
contra, ja que ja va votar en el seu moment en contra de les 
inversions i que aquest crèdit va destinat a aquesta finalitat. 

El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta la seva queixa pel 
fet que a l'expedient no hi havia la porposta redactada i per 
tant desconeixien l'entitat contractant. 

També diu que s'abstindran, ja que varen votar en contra dels 
pressupostos. 

El Sr. Bayé respon al Sr. Postigo que no hi havia la proposta 
redactada perquè s'ha estat negociant fins l'últim moment. 

S'aprova la proposta que segueix amb el següent resultat: 

A favor 
En contra 
Abstencions 

8 
3 
2 

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

«Primer.- Sol.licitar i contractar amb la Caixa de Catalunva 
un préstec de 32.000.000--PTA que es destinaran a finançar pa~t 
de les inversions previstes en el pressupost d'enguany. 



Les condicions dels préstec son: 

Import .............. . 
Interès inicial .... . 
Interès revisió .... . 
Amortització ....... . 
Comisió obertura ... . 
Termini operació .... . 
Carència ............ . 

32 000.0(0--PTA 
MIBOR 3 mesos + 0'40 
Trimestral MIBOR 3 mesos + 0'40 
Trimestral 
0'25% 
11 anys 
1 any (inclòs el termini) 

Segon.- Oferir com a garantia del préstec les transferències a 
favor de l'Ajuntament del Fons de Cooperació Municipal. 

Tercer.- Sotmetre 
anuncis en el B.O.P. 
termini de 15 dies. 

l'expedient a informació pública mitjançant 
i el tauler d'anuncis de la Corporació pel 

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

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

6è.-«APROVAR UNA APORTACIO DE 6.000.000--PTA A FAVOR DEL 
PATRONAT MUNICIPAL "RESIDENCIA JOSEP BAULIDA".-» 

Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Pla pren la paraula i 
pregunta si aquesta serà una subvenció puntual o bé anualment es 
farà una aportació, ja que és el que s'hauria de fer, segons el 
seu entendre. 

El Sr. Casas respon que aquest any serà de 6.000.000--PTA i 
que el proper s'aportarà la resta fins a cobrir el dèficit 
existent a 31-12-1995 que s'hauria de mirar que no se'n 
produeixin més. 

El Sr. Navarro diu que atès que és un dèficit que es va fent 
cada any seria convenient que l'Ajuntament hi aportés una 
quantitat anual. Afegeix que el dèficit segurament no seria tant 
important si no s'haguessin fet obres innecesàries o que ara 
s'infrautilitzen com és ara el cas de la sala de rehabilitació. 

El Sr. Casas respon al Sr. Navarro que és evident i ho 
demostra l'acord que se sotmet a aprovació, que l'equip de govern 
té voluntat d'aportar a l'Hospital el necessari perquè els 
residents tinguin un servei de qualitat, però que el que s'ha de 
mirar és que el dèficit no hi sigui i amb això la Junta també hi 
té un paper important buscant més subvencions, control de la 
despesa especialment la de personal i revisió de les quotes quan 
correspongui. 

La Sra. Pla pren la paraula i fent 
infrautilització de la sala de recuperació, 
estat Presidenta del Patronat de l'Hospital, 

97 1 ~ t>O ·A 

referència a la 
atès que ella havia 
diu que quan es va 
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fer veni~ un fisoterapeuta, 
contractar cap més. 

però va plegar no se'n ,.a 

El Sr. Fermí Santamaría diè que actualment s'està estudiant la 
possibilitat de compartir el fisoterapeuta amb l'Hospital de 
Cassà, ja que és un servei que és bó que hi sigui. 

Sotmesa la proposta a votació, 
resultat: 

és aprovada amb el següent 

A favor 
Abstencions 

10 
3 

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

«Primer.- Adoptar el compromís municipal de sufragar el 
dèficit existent a 31-12-1995 en els comptes del Patronat 
Municipal Residència Josep Baulida, per un import de 12.591.261-
PTA, segons les possibilitats pressupostàries. 

Segon.- Habilitar un crèdit extraordinari en el pressupost 
municipal d'enguany, per un import de 6.000.000--PTA per eixugar 
part de l'esmentat dèficit.» 

7è.-«APROVAR LA MODIFICACIO DE CREDIT 1/96 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Postigo pren la 
paraula i diu que el seu grup s'abstindrà, ja que pensen que és 
una falta de previsió haver de fer una modificació de crèdit quan 
ha transcorregut tan poc temps des de l'aprovació del pressupost. 

La Sra. Pla manifesta que ells també consideren que és una 
falta de previsió i que s'abstindran. 

Sotmesa la proposta a votació, 
resultat: 

és aprovada amb el següent 

A favor 8 
Abstencions 5 

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

«Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de 
crèdit n~m. 1/96, que inclou les següents variacions: 

Habilitació crèdit extraordinari 

96 412 411 Aportació Residència J.Baulida 6.000.000--PTA 

Procedència dels fons 

Romanent líquid de tresoreria 6.000.000--PTA 

Segon.- Exposar aquest acord a informació p~blica pel termnini 
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 reclamacions, aquest 



acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord.» 

8è.-«MOCIO DEL GRUP DEL PSC, 
REGISTRE DE PARELLES DE FET.-» 

«Es llegeix la següent moció: 

EN RELACIO A LA CREACIO D'UN 

"Els sotassignants, regidors del Grup Socialista a 
l'Ajuntament de Llagostera, formulen al Ple Municipal la següent 
MOCIO: 

Atès que cada dia son més les parelles que per diversos motius 
conviuen, necessitant poder acreditar aquesta situació de fet, el 
Grup Socalista proposa al Ple l'adopció del següent acord: 

La creació del REGISTRE DE PARELLES DE FET. 

I perquè consti als efectes oportuns, signem la present a 
Llagostera a 15 de maig de 1996". 

La Sra. Pla pren la paraula i explica que es tracta de fer el 
que han fet ja molts Ajuntaments i crear aquest Registre per tal 
que les parelles de fet s'hi puguin inscriure i que serveixi de 
prova. Afegeix que la societat va sempre més endavant que les 
lleis i que per tant aquest Registre cobreix un buit legal. 

El Sr. 
document 
per donar 
registres 

Alcalde diu que mitjançant l'empadronament, que és un 
pdblic i que és el que reconeixen les administracions 
fe, és suficient i no es veu la necessitat de duplicar 
ni fer feina doble. 

El Sr. Postigo demana la paraula i explica que tot i que el 
seu grup pensa que a Llagostera l'eficàcia seria nul.la, hi 
votaran a favor ja que el que es pretén amb aquest Registre és 
l'equiparació de les parelles legals amb les altres, fins i tot 
les compostes per persones d'un mateix sexe. 

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

En contra 
A favor 

8 
5 

(CiU l 
(PSC, IC-EV i ERC).» 

9è.-«MOCIO DEL GRUP DEL PSC, DE CREACIO DE LA JUNTA LOCAL DE 
SEGURETAT.-» 

«Fs llegeix la següent moció: 

"Els sotassignants, regidors del Grup Socilista a l'Ajuntament 
de Llagostera formulen al Ple Municipal la següent MOCIO: 

Atès el proper desplegament dels Mossos d'Esquadra a la 
Comarca del Gironès i el fet de que a Llagostera hi actuaran 
diferents cossos de seguretat, creiem convenient que hi hagi un 

9 7 ·I 'lti t ·A 
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organisme que dugui a terme la seva coordinació, pel que proposem 
al Ple l'adopció del següent acord: 

CREAR I FER FUNCIONAR LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT 

I perquè consti als efectes oportuns, 
Llagostera a 15 de maig de 1996". 

signem la present a 

La Sra. Pla pren la paraula i explica que la moció ve 
justificada en el fet que el setembre o octubre d'aquest any es 
farà el desplegament dels mossos d'esquadra a la zona, la qual 
cosa pot provocar descoordinació entre els diferents cossos de 
seguretat. 

El Sr. Casas respon que el seu grup pensa que és millor 
esperar que es faci el desplegament , llavors es veurà com queda 
la cosa, ja que avui per avui no se sap gaire res. Afegeix que va 
preguntar al Delegat del Govern a Girona si el tema anava ràpid i 
li va dir que de moment no se'n sabia la data. 

La Sra. Pla respon que al seu entendre és millor crear la 
Junta de Seguretat ara que no esperar. 

El Sr. Postigo diu que el seu grup pensa que sí que s'ha de 
crear aquesta Junta i que ja hauria d'estar creada i en 
funcionament des de fa temps. 

El Sr. Noguera, d'ERC, diu que ell hi votarà en contra, ja que 
no estan d'acord que en la coordinació hi entri també la Guàrdia 
Civil. 

Sotmesa la moció a votació, 
resultat: 

és rebutjada amb el següent 

En contra 
A favor 

9 
4 

(CiU 
(PSC i 

ERC) 
IC-EV). » 

lOè.-«MOCIO DEL GRUP IC-EV, DE CREACIO D'UNA COMISSIO D'ESTUDI 
DE LA POLITICA INDUSTRIAL.-» 

«Es llegeix la següent moció: 

"El sotasignant, portaveu del Grup Municipal d'Iniciativa per 
Catalunya-Els Verds, presenta la següent moció, i sol.licita a 
l'Alcalde que d'acord amb el que disposa l'article 103.2 de la 
Llei 8/87, de 15 d'abril, s'inclogui en l'ordre del dia de la 
propera sessió, sigui ordinària o extraordinària. 

Una vegada s'hagi inclòs a l'ordre del dia, 
la seva aprovació amb el següent redactat: 

HOCIO 

sol.licito al Ple 

L'Ajuntament de Llagostera, per tal de clarificar quina és 13 
seva política industrial, quin paper juga en la promoció de la 



zona industrial i com pot propiciar l'establiment de noves 
indústries a la nostra vila, acorda crear una COMISSIO D'ESTUDI 
que tindrà com objectiu la redacció d'unes conclusions referents 
als punts abans esmentats, i a qualsevol altre que es considerés 
oportú incloure. 
Llagostera, 20 de maig de 1996.- J.LLUIS POSTIGO GARCIA". 

El Sr. Casas pren la paraula i diu que en un principi el seu 
grup està d'acord que es creï la Comissió i cedeix la paraula al 
Sr. Bayé perquè expliqui el que s'ha fet fins al moment sobre el 
tema. 

El Sr. Bayé pren la paraula i exposa que es van fer gestions 
davant la FOEG (Federació d'Organització d'Empresaris de Girona) 
per veure quin suport podia donar i se'ls va explicar que 
l'Ajuntament estava disposat a subvencionar l'IAE de les noves 
indústries. La resposat de la FOEG va ésser que només aquest 
incentiu no era prou substanciós i que caldria en tot cas 
estudiar-ne d'altres. 

Varen demanar dades sobre el tipus d'indústria existent a 
Llagostera i actualment s'està recopilant aquesta informació a 
través de la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
També a través de les dades del padró es podrà conèixer la gent 
que treballa fora de Llagostera. 

Explica detalladament els contactes i el treball que s'ha fet 
sobre el tema. Afegeix que ha iniciat contactes amb persones del 
poble que han acabat empresarials o econòmiques perquè facin un 
estudi. Acaba dient que creu molt positiu crear aquesta Comissió. 

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que vol fer una 
observació, no de fons sinó de forma. El seu grup ha donat 
mostres de voler treballar pel poble al llarg de l'any que quasi 
ja fa que funciona aquesta Corporació, per això creu que seria 
necessari tenir un canal d'informació i diàleg dels diferents 
grups que composen l'Ajuntament i és evident que el millor és la 
creac1o d'una Comissió Informativa i demana a l'Alcalde si té 
intenció de crear-la. 

El Sr. Casas respon que no s'ho han tornat a plantejar, que en 
l'anterior Consistori no eren eficaces ni s'hi feien debats, no 
obstant això reitera el que ha dit sempre que quan els grups de 
l'oposició presenten mocions que creuen bones no tenen cap 
problema per donar-hi suport. 

Sotmesa la moció a votació, 
presents.» és aprovada per unanimitat dels 

llè.-«MOCIO DEL GRUP D'IC-EV DE CONDICIONAMENT DE LA ZONA 
VERDA DEL CARRER DEL FRED I DE LA ZONA INDUSTRIAL.-» 

«Es llegeix la següent moció: 

"El sotasignant, portaveu del Grup Municipal d'Iniciativa per 
Catalunya-Els Verds, presenta la següent moció, i sol.licita a 
l'Alcalde que d'acord amb el que disposa l'article 103.2 de la 
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Llei 8/87, de 15 d'abril, s'inclogui en l'ordre del dia de la 
propera sessió, sigui ordinària o extraordinària. 

Una vegada s'hagi inclòs a l'ordre del dia, 
la seva aprovació amb el següent redactat: 

MOC IO 

sol.licito al Ple 

L'Ajuntament de Llagostera, en la línia de buscar la 
dignificació de tots els barris de la zona urbana del nucli de 
Llagostera, observant que les zones verdes condicionades per a 
l'esbarjo de la població estan totes concentrades en una part de 
la població, acorda dur a terme el condicionament de la zona 
verda del carrer del Fred i de la existent a la zona industrial. 
Llagostera, 20 de maig de 1996". 

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que ja quan es va aprovar 
el pressupost varen manifestar la seva opinió en el sentit que no 
els semblava bé que s'invertís sempre allà mateix, ja que creuen 
que les millores s'haurien de fer buscant un equilibri entre tots 
els sectors de la població. La seva proposta seria que la 
quantitat destinada per inversió de mobiliari infantil s'invertís 
per adequar aquestes dues zones verdes que estan abandonades, la 
qual cosa permetria que els nens d'ambdós sectors poguessin 
disposar d'esbarjo amb una certa qualitat, cosa que ara no passa. 

El Sr. Casas respon que una cosa no té res a veure amb 
l'altra, ara es vol fer una inversió en mobiliari infantil, però 
també es van arranjant les zones verdes i s'ha fet una inversió 
important i detalla les actuacions de l'Ajuntament en aquest 
camp. Acaba dient que que l'enjardinament de la zona industrial 
es farà aquest any i el carrer del Fred quan es pugui, però que 
es farà. 

El Sr. Llinàs diu que arranjar la zona verda del carrer del 
Fred és molt costós, ja que és una zona molt pendent. 

Sotmesa la moció a votació, 
presents.» és aprovada per unanimitat dels 

12è.-«MOCIO D'IC-EV DE SUPORT A LA CAHPANYA "HI HA SECRETS 
QUE HATEN".-» 

Es llegeix la següent moció: 

"Els sotasignants, integrants del Grup Municipal d'Iniciativa 
per Catalunya-Els Verds, presenten la següent moció, i 
sol.liciten a l'Alcalde: 

Que, d'acord amb el que disposa l'article 103.2 de la Llei 
8/87, de 15 d'abril, s'inclogui en l'ordre del dia de la propera 
sessió, sigui ordinària o extraordinària. 

Una vegada s'hagi inclòs a l'ordre del dia, sol.licito al Ple: 
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Que sigui aprovada amb el redactat que segueix la següent 

MOC IO 

«L'Ajuntament de Llagostera, expressa el seu suport a la 
campanya "Hi ha secrets que maten", que porten a terme les 
organitzacions Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermón i 
Metges Sense Fronteres, per tal d'aconseguir la transparència i 
el control parlamentari de les exportacions d'armament. 

Manifesta la seva convicció que sols mitjançant la 
transparència serà possible obtenir un control efectiu de les 
exportacions d'armaments, des del Parlament Central i des de 
l'opinió pública. 

Expressa el seu convenciment que les exportacions d'armament 
haurien d'estar subjectes a un Codi de Conducta que ampli~ i 
detalli els vuit criteris comuns aprovats pel Consell Europeu el 
1991 i el 1992 en relació a aquest tema. 

Demana al Govern Central que ampli~, de forma voluntària, la 
informació facilitada anualment al Registre d'Armes Convencionals 
de Nacions Unides, incloent-hi tot tipus d'armament. 

Sol.licita al Govern i al President de la Junta 
Interministerial (JIMDDU) que regula les esmentades exportacions, 
que donin publicitat trimestral de les dades essencials de les 
actes d'aprovació de les exportacions d'armament, amb detall dels 
països de destinació, per tal que el Parlament i la Societat 
puguin expressar la seva opin1o, de manera preventiva, sobre si 
aquestes exportacions poden contribuir a la violació dels drets 
humans fonamentals. 

Acorda enviar una còpia de l'acta d'aprovació d'aquesta Moció 
a les següents adreces: 

-President del Govern-Complex de la Moncloa- 28071 Madrid. 
-Secretari d'Estat de Comerç Exterior - Ministeri de Comerç -

Paseo de la Castellana, 162 - 28071 Madrid. 
-Centre Unesco de Catalunya - Mallorca, 285 - 08037 

Barcelona». 

El Sr. Postigo pren la paraula i diu que es pretén que hi hagi 
més transparència en el control de la venda d'armes. A aquesta 
moció ja s'hi ha adherit el Parlament Català. 

Sotmesa la moció a votació, 
presents. és aprovada per unanimitat dels 

13è.-«NOCIO D'IC-EV, EN RELACIO A L'APROVACIO DE LA CARTA 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIO CIUTADANA.-» 

«Es llegeix la següent moció: 

"Els sotasignants, regidors del Grup Municipal d'Iniciativa 
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pel Catalunya-Els Verds, presenten la següent moció, i 
sol.liciten a l'Alcalde que, d'acord amb el que disposa l'article 
103.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, s'inclogui en l'ordre del 
dia de la propera sessió, sigui ordinària o extraordinària. 

Una vegada s'hagi inclòs a l'ordre del dia, sol.licitem al Ple 
la seva aprovació amb el següent redactat: 

MOC IO 

Els diferents grups que integren el Plenari de l'Ajuntament, 
per tal d'incidir en la voluntat compartida de progressar cap a 
una major participació del ciutadà a la vida municipal, i en tant 
no es redacti un Reglament Orgànic Municipal que reguli amb més 
detall aquest aspecte, acorda l'aprovació de la 

CARTA MUNICIPAL DE PARTICIPACIO CIUTADANA 

Article 1r.-L'Ajuntament de Llagostera es dota d'aquesta 
Carta, en ús de les atribucions que li reconeixen els articles 20 
i 69 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local i article 6 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal 
i de règim local de Catalunya. 

Article 2n.-Drets dels ciutadans. 

A més dels drets reconeguts als veïns per l'article 41 de la 
Llei 8/87, de 15 d'abril, i dels reconeguts per l'article 35 de 
la Llei 3=792, de 26 de novembre, sobre Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, 
es reconeixen en l'àmbit d'aquesta Carta, els següents drets 
ciutadans: 

a} Rebre una informació àmplia, 
assumptes municipals. puntual i objectiva sobre els 

b) Accedir als registres i a la documentació que es trobi als 
arxius i dependències municipals, en la forma que s'estableixi en 
aquest document. 

e} Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords i 
de les resolucions adoptats pels òrgans de govern, i dels seus 
antecedents, quan es tingui la condició d'interessat. 

d) Exercir el dret de petició a les autoritats municipals o 
altres autoritats de l'Estat o de la Comunitat Autònoma, a través 
de l'Ajuntament. 

e} Ser rebuts en audiència per les autoritats municipals. 

f) Assistir a les reunions del Ple de la Corporació 
intervenir en el torn de precs i preguntes, sempre que sigui en 
relació a temes concrets d'interès municipal. 

g} Accedir, a través de les entitats ciutadanes, als drets que 
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se'ls reconegui en la present Carta. 

Article 3.- Garantia dels drets dels ciutadans. 

L'efectivitat dels drets reconeguts en la present Carta podrà 
ser exigida pels ciutadans mitjançant els recursos administratius 
o jurisdiccionals que corresponguin, sens perjudici de la 
utilització dels canals de participació política. 

Article 4.-L'obligació municipal d'informar.-

L'Ajuntament facilitarà, en temes d'interès general, una 
informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les 
activitats municipals a través dels següents mitjans: 

a) Les dependències de l'Ajuntament, on el ciutadà podrà 
consultar tota la documentació que estigui sotmesa a informació 
pública o publicada en el tauler d'anuncis i obtenir tota la 
informació relacionada amb els diferents serveis municipals, així 
com de les activitats culturals, esportives, socials, etc. i dels 
equipaments i serveis de la ciutat. 

b) Els taulers d'anuncis de la Corporació, en què s'exposaran 
les actes i les decisions preses pels òrgans de govern de la 
Corporació, i les decisions d'altres òrgans de govern que siguin 
d'interès general. També s'hi exposaran les convocatòries de les 
sessions dels òrgans municipals a les quals puguin assistir o 
participar el públic. 

e) Els mitjans municipals d'informació públicao els que rebin 
un suport qualifiat de l'Ajuntament, en els quals es procurarà 
que hi hagi suficients espais dedicats al tractament dels afers 
municipals. En aquest sentit, es garantirà que tots els grups amb 
representació al consistori disposin d'espai suficient per 
accedir als ciutadans en proporció a la seva representativitat. 

Igaulment, els òrgans de govern municipals que promoguin o 
siguin els responsables de publicacions periòdiques d'informació 
municipal vetllaran perquè quedin suficientment reflectits els 
punts de vist expressats per tots els grups sobrre els temes 
objecte de la informació. 

d) Les informacions puntuals a través de conferències o 
intervencions públiques, exposicions, anuncis o altres que 
promourà l'Ajuntament sobre els temes que puguin tenir un interès 
rellevant per els ciutadans en general o per a col.lectius 
específics. 

Article 5.-Accés als arxius .i registres.-

a) Els ciutadans tenen dret a consultar els registres i els 
documents que, formant part d'un expedient, es trobin als arxius 
i a les dependències administratives, sempre que aquests 
expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la 
sol.licitud. 

b) Si la documentació formés part d'un expedient en tramitació 
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el dret de consulta i de presentació d'escrits referents al seu 
contingut s'exercirà d'acord amb la Llei 3=/92, de 26 de 
novembre, de Bases del Règim Jurídic de les Administracions 
Pdbliques i del Procediment Administratiu Comd. 

e) La consulta es pot estendre també a la documentació que, 
sense formar part de l'expedient específic, tingui la condició de 
pdblica o històrica. 

d) L'accés als documents que continguin dades referents a la 
intimitat de les persones estarà reservat a les persones 
afectades. 

e) L'accés a arxius, expedients i 
regulació específica s'efectuarà amb 
normativa específica. 

documents que tinguin 
observança d'aquesta 

f) La documentació relativa als acords o a les resolucions 
dels òrgans municipals de govern serà sol.licitada directament al 
titular de la Secretaria de la Corporació. En la resta dels 
casos, la informació que ha de ser concreta i no genèrica per a 
una matèria o conjunt de matèries, s'ha de sol.licitar a 
l'Alcalde, als tinents d'Alcalde o als regidors delegats. Les 
esmentades autoritats determinaran el personal de la Corporació 
que ha de facilitar als ciutadans l'accés i la consulta de la 
documentació al seu càrrec. 

g) La documentació existent a efectes d'informació 
difusió pdblica a les depend~ncies de l'Ajuntament es 
consultar directament. 

Article 6.-0btenció de còpies i certificacions.-

o de 
podrà 

a) Per a l'obtenció de còpies i 
actes, acords i registres municipals 
cal tenir la condició d'interessat, 
la Llei 30/92, de 26 de novembre. 

certificacions referents a 
i documentació d'expedients, 
d'acord amb l'article 31 de 

b) La petició de còpies i certificacions es farà per escrit i 
la seva expedició la decretarà l'Alcalde o el regidor en qui 
delegui. 

Article 7.-El dret de petició.-

a) Tots els ciutadans tenen dret a adreçar-se a qualsevol 
autoritat o òrgan municipal per fer petició, tant d'aclariments 
com de propostes d'actuació relatives a matèries de la 
competència municipal o d'interès local. 

b) La petició 
destinatari en 
aclariments, o 
petició. 

es presentarà per escrit, i serà contestada pel 
el termini màxim d'un mes, donant els oportuns 
bé informant del curs que li pensa donar a la 

e) En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament 
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en algún òrgan municipal, el secretari trametrà al seu autor, en 
el termini màxim de quinze dies, còpies de la part corresponent 
de l'acta de la sessió. Així mateix, el preseident d'aquests 
òrgans podrà requerir la presència del seu autor perquè 
l'expliqui i la defensi. 

d) En el cas que la petició faci referència a qüestions de la 
competència d'altres òrgans o administracions, el seu destinatari 
l'adreçarà a qui correspongui, i donarà referència d'aquest 
extrem al peticionari, en el mateix termini expressat al punt b. 

Article B.-Participació de les entitats ciutadanes.-

a) Les associacions constituïdes per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns són considerades 
entitats de participació ciutadana. 

b) Les associacions tene n dret a: 

-Rebre informació directa dels assumptes que són del seu 
interès. 

L'Ajuntament es compromet a enviar al seu domicili social les 
convocatòries de les sessions públiques dels òrgans municipals, 
en l'ordre del dia de les quals figurin qüestions relacionades 
amb els objectius de l'associació, així com altres publicacions i 
informacions que puguin ser d'interès per a l'entitat. 

-Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de 
competència municipal. 

-Accedir als ajuts municipals. 
Els criteris de distribució s'establiran en funció de la 

representativitat de les entitats, el grau d'interès o utilitat 
ciutadana, la seva capacitat econòmica i els ajuts que reben 
d'altres instàncies. L'equip de govern donarà compte de 
l'adjudicació d'aquests ajuts al Ple de la Corporació . 

e) Amb la finalitat de fer efectiva i canalitzar la 
participació dels ciutadans i de les associacions ciutadanes en 
els assumptes municipals, el Ple de la Corporació podrà crear 
consells sectorials de participació quan es refereixin a una 
matèria concreta. La composició, l'organització i els assumptes a 
tractar seran establerts en l'acord de la seva creació. J.LLUIS 
POSTIGO GARCIA. ANTONI NAVARRO ROBLEDO".-

Pren la paraula el Sr. Postigo i explica que amb aquesta Carta 
es pretén potenciar la informació i participació ciutadana. Diu 
que Pl que fa es recollir tota una sèria de drets que ja tenen 
els ciutadans i potenciar i permetre la participació dels veïns 
als plens, cosa que creuen molt positiva. 

Amb l'aprovació del document quedarien clars i definits els 
drets i deures dels ciutadans. 

El Sr. Casas pren la paraula i exposa que al seu entendre la 
proposta contempla aspectes ja regulats per la llei, altres que 
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per poder-se aplicar caldria fer un conveni amb 
administracions i alguns que són polítics i que necessiten 
estudiats i consensuats, per la qual cosa pensa que seria 
redactar un reglament orgànic consensuat entre tots els 
municipals. 

altres 
ésser 

millor 
grups 

El Sr. Postigo manifesta que, escoltada la explicació del Sr. 
Alcalde, el seu grup retira la moció i presentarà un esborrany de 
reglament que pot servir d'eina de treball.» 

14è.-«MOCIO D'E.R.C. 
DE PUBLICITAT.-» 

D'IMPOSICIO D'UNA TAXA PER A REPARTIMENT 

«Es llegeix la següent moció: 

"En Jordi Noguera Sabarí, Regidor d'aquest Ajuntament, actuant 
en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya, presenten 
la següent Proposta de Resolució al proper Ple Municipal: 

Vista la proliferació de la distribució "porta a 
publicitat impresa a cada una de les nostres llarsa 
promocions diverses de grans superfícies alienes 
municipi. 

Atès que això afecta negativament al comerç local. 

porta" de 
referent a 
al nostre 

Atès 
municipi. 

que aquestes empreses no aporten cap benefici al 

Atès que cal regular des de l'Ajuntament aquesta situació. 

El Ple de l'Ajuntament de Llagostera, acorda: 

Introduir una modificació a les ordenances fiscals aprovades 
per a l'any 1996 sota els següents paràmetres: 

Incorporar una taxa que reguli aquest repartiment amb el 
següent enunciat: 

"Per a la intervenció de la publicitat repartida a mà, per 
cada centenar de cartells de mà que s'autoritzin o fracció, 500-
PTA. 

Per concertar-se amb empreses distribu~dores la tarifa anual a 
satisfer d'acord amb una estimació del nombre de cartells de mà a 
distribuir. 

S'incorporaran unes exempcions que faran referència a: 
El repartiment de publicitat que faci referència a activitats 

sense fianlitat de lucre. 
El repartiment de publicitat corresponent a comerços ubicats 

al terme de Llagostera". 
El Ple decidirà". 

Pren la paraula el Sr. Postigo i demana que es deixi la Moció 
sobre la taula, ja que el seu grup té la intenció de presentar-ne 
una sobre el tema, però que contempla altres aspectes i no només 
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el fiscal, com sembla que està enfocada aquesta. 

Tots els presents hi manfesten la seva conformitat i es deixa 
la proposta sobre la taula.» 

15è.-«PRECS I PREGUNTES.-» 

La Sra. Pla pren la paraula i diu que els veïns del carrer del 
Fred demanen que es posi una barana a cada banda de l'escala que 
hi ha per fer-la més accesible. 

El Sr. Llinàs respon que mirarà que s'hi pot fer. 

La Sra. Pla pren de nou la paraula i demana que es posi un 
punt de llum davant de Can Cassolas, tal com es va dir en un Ple. 

El Sr. Casas respon que això quedarà resolt quan es faci la 
urbanització del carrer Carrilet, que és prevista per aquest any 
i que ara fer-ho seria malmenar els diners, ja que s'hauria de 
treure en poc temps. 

El Sr. Navarro pren la paraula i manifesta que la gent del 
poble està queixosa i descontenta pels sorolls del carrer a la 
nit i demana que es prenguin mesures per evitar-ho. 

El Sr. Casas respon que realment és un tema preocupant i que 
s'hi està a sobre, però que és difícil, ja que quan els aldarulls 
es fan en grup, encara que hi vagi la Policia s'hi enfronten i no 
sempre es pot ser tan eficaç com es voldria. Diu que s'hauria de 
responsabilitzar els propietaris dels bars quan els clients 
provoquen aldarulls. 

El Sr. Postigo demana que es prenguin mesures perquè no es 
pugui accedir a l'obra de l'edifici en construcció de 
l'Ajuntament al carrer Sant Pere, fora de les hores de treball, 
ja que representa un problema de seguretat. 

El Sr. Casas respon que és cert, 
avisat el constructor. 

que ja s'havia observat 

El Sr. Postigo pren de nou la paraula i demana que es treguin 
les pedres de l'escala situada vora la muralla i que s'arrangin 
les voreres de la futura zona verda del carrer del Fred. També 
diu que a la casa que fa cantonada al carrer Processó hi ha 
rates i que es preguin mesures per resoldre-ho. 

El Sr. Noguera pregunta en quina situació es troba l'expedient 
d'embargament dels béns del Sr. Fontanals pels deutes que té amh 
l'Ajuntament. 

El Sr. Alcalde respon que va endavant, 
no vol quedar-se amb els terrenys de 
il.legals. 

El Sr. Noguera pren de non la paraula 
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però que l'Ajuntament 
les urbanitzacions 

demana al Sr. Casas 



quan i a qui s'entregaran les anàlisis fetes a l'abocador. 

El Sr. Casas respon que a tots els partits, 
de l'Ajuntament sinó de la Mancomunitat. però no a través 

També demana el Sr. Noguera pels problemes de seguretat que hi 
ha a Can Cabanyes de Montagut. 

El Sr. Casas respon que ja hi ha anat la Guàrdia Civil. 

El Sr. Postigo demana com està el tema de les al.legacions als 
Estatuts del Patronat d'Esports, a la qual cosa respon el Sr. 
Bayé que no estan resoltes. 

El Sr. Postigo demana sobre les al.legacions presentades al 
PERI d'una illa d'habitatges situada entre la Ctra. de Tossa, la 
Plaça del Carril, carrer Barcelona i Parc de la Torre. 

El Sr. Pallarols respon que es resoldran i s'aprovarà el PERI 
provisionalment quan estigui aprovada la modificació de les zones 
verdes. 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de 
dotze de la nit s'aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta 
acta, que és signada pel Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que 
ho certifico. 

L'l.LJALDE LA SEGRE1ARIA 
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A favor 
l'd)!Stencions 

lO 
3 

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

«Primer·.-concertar amb l'entitat de cr·edit. "Caixa de 
Catalunya" un cr·edit a curt termini de seixanta milions de 
pessetes (60.000.000--PTA), el qual s'haura de cancel.lar en el 
lermini mjxim de 12 mesos, amb les seguents condicions: 

Entitat: 
Crèdit mjxim autoritzat: 
Taxa anual interès: 
Comissió obertura: 
Comissió no disponibilitat: 
lermini: 

Caixa de Catalunya 
60.000.000--PTA 
Mibor + 0'30 punts 
o' 10 % 
o 
1 any 

Segon.- El compte de crèdit té per objecte fer front. a 
pagaments di versos i de per·sona 1. 

Tercer.- Per respondre d'aquesta operac1o s'afecta 1 'Impost 
sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana. 

Quart.- Facultar l'Alcaldia-Presidència per a quantes 
actuacions siguin necessàries per a l'execució d'aquesta cord.» 

3r.-«ACCEPTAR CESSIO FINCA PROPIETAT DE LA CAMBRA AGRARIA.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Pla pregunta si la 
CE!ssiò d'aquesta f ir1ca es com a cons<=quencla de la disolucio de 
le,. Carnbes f~gr·àries. 

El Sr. Alcalde respon que SL_ 

El Sr·. Navarro prer1 la paraula i demana 
l'r4juntament inc:ompl1-s les condicions, si li4 
altra vegada a la Cambra Agrària. 

que ~>assar·ia si 
t inca rt~ver t1r ia 

La Sra. Gispert respon que Sl. Que l'us que s'ha de donar a la 
finca es amb una finalitat destinada a la gent del camp. Aregeix 
que actualment la fa servir l'Agrupació Lletera. tal com ha tel 
·",(~mpre, que es la que paga les despeses de telc'fon, aigua L llum 
i tarnhè ila pagat el que co1-r-esponia pel pintat. dt> la faça11a, ja 
•lUe en el moment que es va fer, 1 ·immoble 110 era enc:ar a •ie 
1 '(-,juntament. 

El Sr. Postigo pren la paraula i exposa que no veu clar rer 
que 1 "Ajuntament assumeix aquesta cessio amb un us ta11 
r~;,:.trir,git, ja que sembla que per l'Ajuntamt?nt nome::-. ser,¡ una 
carrega sense poder disposar del local. 

El é>r. Alcalde explica que es tracta de donar JHJ.:> :;:.or ltdu a 
aquest patrimoni dt> la Camhr·a Local i que -:.i I:>€· es ce1 · t q1J<> h1 "'' 
unes limitacions d'us. no ho es menys que s¡ les agrupaci0ns 
agrà1 i es demanessin un local t.aml.>é <· ·· haur 1a de buscar un;-1 
solució. No obstant, pensa que es evid~nl que les despeses de 
manteniment no lE:s ha d'assumir l'Ajuntament, sino qui faci ,,~. 
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dels locals que en tot cas s'hauria de huscar la formula legal. 

La Sra. Gispert aclareix que es va optar per aquesta solucio 
d!~ cedir-lo a l "Ajuntament per què cap col.lectiu po~¡ues se11tir-sf· 
marginat. 

El Sr. Post¡go acaba dient que hi votaran a favor tot donant 
un vot de confiança i no dubtant que les despeses de manteniment 
seran assu mides pel col.lectiu de pagesos. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat del s 
presents. 

«Primer.- Acceptar la cessió de la finca, propietat de la 
Cambra Agraria Local, que es descriu a continuació: 

"Local en planta baixa del bloc A, amb acces pel carrer 
Consellers de Llagostera, de s uperficie ütil, quaranta-cinc 
metres quadrats. Inscrita al Registre de la Propietat de Girona, 
Llibre 112, Tom 2479, Finca 5218, Inscripció 29". 

Segon.- Formalitzar la transmissió en escriptura publica i 
inscripció en el Registre de la Propietat i trametre una còpia 
d'aquesta documentació a la Direccio General d'Estructures 
Agraries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a 
quantes actuacions siguin necessiries per a l'execucio d'aquest 
acord. 

Tercer.- Facultar l'Alcaldia-Presidencia per a quantes 
actuaciones siguin necessaries per a l'execució d'aquest acord.~ 

4 t .-«DESSIGNAR ELS REPRESENTANTS DELS DIFERENTS GRUPS 
POL!TICS QUE FORMARAN PART DE LA COMlSSIO D'ESfUDI DE LA POLITICA 
INDUSTRIAL.-» 

El Sr. Alcalde pren la paraula i demana 
que designin una persona, la qual tindra vot 
part de la Comissio de Pol1tica Industrial. 
en la reunió mantinguda. 

als diferent s grups 
ponderat, per formar 
segons es va acordar 

Els diferents grups proposen els seus candidats 
unanimitat: 

:;:. 'aprova per 

«P rimer.- Designar les seguents personE- '.< en r·e pr·e"erd~.~c to del ~. 
gn.Jpf, municipal <;. a la Comissio de Pol1tica Industrial. creada per 
acord del Ple del dia 29-5-1996. les qual s tindran vot ponderat 
en les reu11ions que celebri la Comissió: 

Jurdi Bayé Sur~da, en representacio de CtU. 
MontsPrr-at Pla Font, en r·epresentació de PSC. 
Josep-LluJs Postigo GarcJa, en representacio d' rc-EV. 
Jordt Noguera Sahar1, en represe11tació d'ERL.» 

Sè.-«ADOPTAR DIVERSOS ACORDS EN RELAC!O A LA IMPLANTALIO D~ 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS.-» 

9 7 1 'di 'i • A 



~s llegeix la proposta d'acord 
paraula. s'aprova per unanimitat: sense que ningu no demani ln 

«F'rirner.- Adher·ir--se a la demar·caciò 2 (Barcelona--Beso~; Zona 
1; Nordest-Zona 2: Oest-Zona 3) definida en l'annex a l'acta de 
la reunió conjunta entre el Departament d'Indústria, ln 
Federacio de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de 
Municipis del dia 21 de març de 1996 i als efectes de la 
convocatòria del corresponent concurs d'adjudicació de la 
prestació del servei establerta a l'article 6 de la Llei 42/1995. 
de 22 de desembre, de les telecomunicacions per cable. 

Segon.- Donar el vist i plau al nomenament, per acord entre 
l'ACM i la FMC, dels alcaldes de Granollers i de Sabadell als 
efectes de representar als ajuntaments en els concursos 
d'adjudicacio de la concessio de la prestacio del servei de 
telecomunicacions per cable corresponents a aquesta demarcació. 

Tercer.- Mostrar la voluntat de constituir un consorci 
conjuntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya i amb els ajuntaments de la 
demarcacio 2 segons alloque es preveu a l'article 2S2 de la Llet 
Municipal i de Règim Local de catalunya, a fi i efecte d'impulsar 
la implantació de la xarxa de comunicació per cable i optimitzar 
la seva utilitzacio. 

Quart.- Facultar el senyor Alcalde per a la tramitació dels 
presents acords i per a tot allo referent al seu desenvolupament 

la signatura dels documents que siguin necessaris. 

Cinque.- Donar trasllat dels presents acordb al Departament 
d'Industria de la Generalitat de Catalunya i comunicar-ho a la 
Federacio de Municipis de Catalunya i a l'Associacio Catalana de 
Municipis als efectes escaients.» 

6è.-«SOL.LICITAR 
SOCIAL. DESTINADA 
BAULIDA".-» 

UNA 
Al 

SUBVENC ro 
MANTENIMEt~l 

E~ llegeix la pr0p0sta d'acord 
paraula, s'aprova per unanimitat: 

AL DE~ARTAMENT DE B~NESTAR 
DE LA RESIDENCIA "J03EP 

!O.ense que n ingu no demani la 

~~rimer.-Sol.licitar al Departament de Benestar 
subvenctó per al manteniment dels ser·vets de 
h'esidència .Josep Baulida de Llagol:.tera. 

Soc- i a I una 
l 'Hnsp 1 td 1 

Seg•.Jn.- Facultar }"'Alcalde-President per· a les actuacions que 
·=~tgt.,in necessàrit:s per a la c0nsecucio d'ayuest acor·d.>> 

7è.-«OESIGNAR UN VOCAL A LA JUNTA DEL PAIRONAT DE L'HOSPITAL 
.. .JOSEP BAUL I DA" EN SUBST I TUC I O DE LA SRA. ~10NTSERRA T ~~~~SD!:: Vt~l L 
QUE HA PR~SENTAT LA SEVA DIMISSIO.-» 

E I Sr· . 
Alcalde demana als diferents Grups que proposin el seu 
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candidat. 

La Sra.Pla pren la paraula i manifesta que el seu grup proposa 
el Sr. Salvador Clotas i Maurici. 

El Sr. Jordi Noguera tambe proposa el mateix candidat. 

El Sr. Navarro manifesta que atès que ell forma part de la 
Junta de 1 'Hosp i ta 1 i que per tant e 1 seu grup ja hi és 
representat, tambe votaran el Sr. Salvador Clotas. 

El Sr. Casas manifesta que el seu grup tampoc presenta cap 
candidat i votarà el Sr. Salvador Clotas. 

Per unanimitat dels presents s'acorda: 

«Designar el Sr. Salvador Clotas i Maurici com a vocal de la 
Junta del Patronat Municipal Residència Josep Baulida, en 
substitució de la Sra . Montserrat Masdevall, la qual va presentar 
la seva dimissió.» 

8è . -«ACCEPTAR UNA SUBVENCIO DE 750.000--PTA ATORGADA 
CAIXA DE CATALUNYA, DESTINADA AL FINANÇAMENT DE PART 
CLIMATITZACIO DE L'EDIFICI DE LA LLAR D'AVIS.-» 

PER 
DE 

LA 
LA 

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

«Primer.- Acceptar l'ajut econòmic de 750.000--PTA de la Caixa 
d'Estalvis de Catalunya com a contribucio al finançament de part 
de l'obra de climatització del nou edifici de la Llar d'Avis.» 

9è . -«PRECS I PREGUNTES.-» 

La Sra. Pla pren la paraula i pregunta sobre la instal.lacio 
de la barana del carrer del Fred que va demanar l'any passat qu0 
e <;:. fes. 

El Sr. Llinés respon que es farà. 

La Sra. Pla pren de nou la paraula i d1u que s'hauria d'evitar 
que s'estengues roba en els balcons i f1ne s tres que d0nen al 
carrer, ja que fa molt mal efecte. 

El Sr. Casas diu que es miraré si aquesta prohibicio consta en 
alguna ordenança i que en cas que no, es podria estudiar aprovar
I a_ 

êl Sr. Navarr·o dtu que al seu par -er s hduria de mirar be. ja 
que hi ha vivendes que no tenen altre lloc on posar-la. 

El Sr. Navarro pren de nou la paraula i demana per que s'han 
tret els contenidors de paper i que en tot cas s'hauria 
d'informar els ve1ns quena es treuen i quan es tornaran a posar. 

9 7 ·1 <, li 9 • A. 



El Sr. Alcalde explica que s'han r·etir·at amb motiu de les 
revetlles, ja que cada any se'n fan malbe 1 que es veritat que 
seria mes correcte avisar quan es retiren. 

El Sr. Navarro pren de nou la paraula i demana a quiues hores 
es reguen els jardins del dispensari, ja que un dia es regava a 
les set de la tarda. 

El Sr·. Llinàs respon que es va tractar d'una avaria, ja que el 
rellotge es va desprogramar. 

El Sr. Navarro pregunta per què no s'ha comunicat al poble la 
instal.lació per part de Retevisión d'un centre reemissor per 
millorar la recepcio de les televisions privades als usuaris de 
Llagostera. 

El Sr. Felix Pallarols contesta que no s'ha fet, ja que és 
previst contractar amb el Punt unes planes mensuals que podrien 
servir per informar i si prospera es farà per aquest mitjà. 

El Sr. Postigo diu que espera que en cas de tirar-se endavant 
aquest tema se'ls informi. 

El Sr. Noguera demana al Sr. Casas quan s'entregaran les 
anàlisis fetes sobre l'abocador de Solius. 

El Sr. Casas respon que la propera setmana es fara una reunió 
s'entregaran. 

El Sr. Postr•,;¡o diu que darrera de la casa de la Torre hi ha 
UllS arbustob que ocupen la vorera i la fan intransitable i demana 
erue es prenguin les mesures adients. 

L'Alcalde respon que son uns arbustos que creixen 
pressa i que cal avisar els masovers perque els tallin, 
cosa es fara. 

El Sr. Postigo demana si hi haurà Ple el mes d'agost. 

molt dt> 
la qual 

El 3r. Casas 
que en tot 

~:!F.per·ar w 

r e·:.pon que normalment el mes d • agost no t'i~ 
cas es fara si hi ha algun tema que no 

n f ei i'l 
pugui 

r no havent-ht mes assumptes per tractar·, a les deu del vespre 
deu minuts s'aixeca la sessió de la qual s'esten la present 

<rcta, que es signada pel Sr. Alcalde amb rrri. la Secretar-ia, que 
ho certifico. 

I.l SECP' 'TJ.R1A 
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ACTA NQ 9/96 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIOL DE 
.l996.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i
quatre de juliol de mil nou-cents noranta-sis es reuneix a la 
Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordiniria sota la Presidència de l'Alcalde, Sr. Narc1s Casas 
t1a:;;grau i amb l'assistenc:ia dels Regidors S¡·:o:.. Pilar Sancho 
Espigulé, Fèlix Pallarols Negre, Jordi Bayé Sureda, Ferm¡ 
Santamaria Molera, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, 
Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluis Postigo 
Garcta i Jordi Noguera Sabart. Excusen la sevd assistència els 
Srs. Narc1s LLinés Gavilén i Antoni Navarro Robledo. 

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

lr.-«APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.-» 

l 'esturli 

«a] S'aprova per unanimitat dels presents I 'acta de la sessio 
~nterior del dia 26-6-1996.» 

2n. - «ADJUDI CAC f O DEL SERVE f DE NFTF .1~1 DF L.FS DfPENDENC f ES 
MUNICIPAL S. - ~· 

Fs llegeix la p¡·oposta d'c\COI'd i pren 1.1 r>arauiR el Sr·. Baye, 
el qual exposa que a la convocatòria 
empreses. <Jue d'acord amb les con <i i e i on . 
va pr·ocedi1 a f~~r la Vé-.loraciò i que 
p<mtuació E'''·· Catalunya Net<<. 

varen concorrer quatre 
del Plec de Cljusules es 
J.a 'l'J<> ha ting11t m.~ 

Qju qut-~· aquesta emprasa nu t:!O::. la ~-~'-'t.:"~ f(~~ir1 l .. l)ft:•rta llk"' 

econòmica, pero que valorant els dive¡so'"· aspt''( l<· '· es la qup s'ili·J 
o. onside 1 at mi llor. Qu(o a la vic·. Ut del res." I t·dL PS va tt~n tr <1r1 
cor t tacte amb 1 'ernpr·e:;·.A per vE~tJr·¿~ -::·.1 cnn tr ac·t.~~ va per·sonP:::, de 
L 'JagoE.terR .. ja que si be ·= .. h,:;,n de ·.:..t!hiTJ<Jar ¡Ju~~-· ... t.I··Gdllado¡ .. e~~ . .:¡llf· 

L~IIE>n c:ontr«cte indef i11it, hi'UHi:lll dc· lllê'll<ec~t:er ¡¡Ji.r·e personal.. a 
Ja c¡ua l co~a va dir quE:· Sl 

FI. Sr· Postigo diu que 
puntuacio11 ~. pensa que es 
Condicion AS poc conc-1et 

no VE-·u c..:lard lñ mñrJ ... ·r d 
poc objc~-ct;iu ~ .. 1c1 'l'--'~-
to t i qtJe r-econ;:~ i' qu~-~ 

Condicion~ el varen aprovar en un Ple. 

de f"',. 
el Pl<"'-
el p lt~C .. 

Sotmesa ld proposta a votacio, es aprovada pPI unanimitat. 

1 f"': 

dp 
dc 

«Prime1 .-Adjudicar a l'empresa CATALUNYA NETA. S.L. el Gervei 





ACTA NQ 10/96 DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 31 DE 
JULIOL DE 1996.-

A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia 
trenta-u de juliol de mil nou-cents noranta-sis 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 Molero, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs 
Gavilan, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, 
Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la 
~~~~EK'~~F,·~c~i~ l S ~ 
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comparació amb ingressos i despeses d'anys anteriors i 
diu que aquest ha estat el pitjor any en el resultat 
econom1c. Reconeix que la Festa ha estat un èxit, perè 
que el cost ha estat massa elevat. Pensa que aquest major 
cost pot ser conseqüència que no s'aprofiten prou els 
recursos humans, ja que si hi hagués una comissió de 
festes possiblement s'haurien fet més ingressos perquè el 
bar, per exemple, l'hauria pogut gestionar l'Ajuntament. 

El Sr. Casas respon que hi ha hagut canvis en 
l'organització de la Festa. La gent que formava part de 
la comissió estava cansada, va plegar i fins al moment no 
s'ha trobat relleu. 

El Sr. Postigo respon que no és cert, que hi ha gent 
que tindria ganes de col•laborar. 

La Sra. Sancho pren la paraula i diu que ella va tenir 
diverses reunions amb els membres de l'antiga comissió de 
festes, els quals varen manifestar que no volien 
continuar formant-ne part perquè feia temps de n'eren i 
n'estaven cansats. Diu que és cert que algunes persones 
es varen oferir per col•laborar puntualment quan se'ls ho 
demanés puntualment, però no pas per formar part de la 
comiss1o tot l'any. Per tant, pot afirmar sense cap dubte 
que de les reunions no va sortir ningú que volgués ser de 
la comissió. 

El Sr. Navarro diu que, atès que la modificació 
contempla una habilitació de partida pel servei de neteja 
de les dependències municipals sense que disminueixi la 
partida de personal, pensa que la previsió del pressupost 
no estava ben calculada. 

El Sr. Noguera manifesta que, al seu entendre, 
s'haurien de destinar més recursos a serveis socials i 
menys a festes i que també troba exagerat gastar-se prop 
d'un milió i mig en les festes d'estiu. 

El Sr. Alcalde acaba dient que la Festa Major és un 
acte prou important perquè es procuri que sigui lluïda. 
Que evidentment que s'han de destinar recursos a serveis 
socials, però també a d'altres camps. Segur que si 
governés un altre grup gestionaria els recursos de manera 
diferent, però en aquest moment governa el seu grup. 

El Sr. Postigo diu que al seu entendre s'hauria de 
canviar el xip de les subvencions, ja que no es pot 
subvencionar les entitats que organitzen actes 
deficitaris i diu que desconeixen els criteris que es fan 
servir per atorgar subvencions. 

La Sra. Sancho respon que per atorgar la subvenció 
s'estudia la sol•licitud i el pressupost. 

El Sr. Noguera pregunta si se sap on va a parar el 
superàvit de les entitats. 

El Sr. Casas diu que no li preuocupa el superàvit de 



SOtae•a la propoet& • vòtacdA, 
a.cflellt -reaul tat: 

4 fa~t 8 (CiU) 
• .èMJ;._.t • ,(NC, IC-O, BBCJ 

«Pri .. r.-Aprovar inioialaent 
~if1caat6 de c~it n4a. 2/96 1 que 
variacloaa: 

........ U. crèdit. 
98.+81.12807 Festa Major 
98.4W2.31610 Festes d'Estiu i Altres 
tl,432.6ZI Ad4uiaici6 estria i util. britada 

Cr.dit extraordinari 
tt.aaa 113 Kd,uiaici6 aoto-boabea bQabera 
96.227.112 Neteja depend•ncies aunicipals 

TOTAL: 

......... 
500.000 
BH:iot't 

l.IN.I41 
z.ua au 
9.21t.HI 

323.333 
JOO 000 

BOabara l.Jtl.ltJ 

Roaanent llquid de tresoreria 8.600.000 

TOTAL e.J19.8ft 

'lOTAL IlO .... 



Viat l'increaeat del a.-•o• ea eapecial1 i 
~rta pe~ ala velae 
--~-acorda: 











~tto tll\1 ....- oòlla:i.nra ... qptfi: ._,._ 
-t~¡vl• 4 1 ••tar prot .. it i ..- el aw IJ!\111 pra..,......., ._ 
li0Cil6 per fl ... nar que ea cat&lotui. T .. w pretUht& ""b' 
~ e ta. de lea obloea 4IUe u reaUtaen .a .eéli:lüi:t.a 
c:aHdO .. ta-. aoa •• el oaa 11• 1' •U-riel da 1• pl .... 

Jll er. GMaíl reapoa .pa• el coatrol el fa ela üeaic•, 
i que e• relaci6 a l'edifici eoacret 4e l'la~~~~. 
~•••• diuea ela ttcnica, no t6 valor biat6ric. 

11 Sr. Pallarola 
a • eataa fent obre a, 
catal.ot&da. 

diu que la caaa de la plaça oa 
per la banda de darrera 110 .. tl 

11 Sr. Caaaa acaba dient que en el te•a de la 
catalotaci6 dela edificis a'ha d'anar .. b co•pt.e l 
eatudiar•bo b6, perqut no pot aer catalotar edificia 
a...a la btuda Jaat1fieaci6. 

11 Sr, Navarro deaana aobre la llicincia atortada per 
a t. con•trucci6 de la taaollnera a la C•211, Ja que c._. 
... la llictacia no 6e correcta. 

Bl Sr. Pallarola info .... que actual..at l'obra eaU 
~ i que ela tlODica ban de -.atenir una reua16 a.b 
ela pra.ot.ora. 

81 Sr, eaa.. diu que la lliclncia eaU iDfo.r-.la 
fa.orable•eat pel t•caic, tot i c¡ae ara •••bl. a qúe ao 
eft<l W. B1 c¡ue 6a clar 6a que ai la llictncia Do 6a 
ccrr.cta a'baurl de fer el que aitui per a.rretlar el ~ 
i que no hi ball cap dubte que ea farà. 

Bl Sr. Poat11o pretunta co• eatan laa obrea de lea 
aulea de l'Inatitut i ai •'acabaran abana de l'iaici del 
cura. 

El Sr. Oaaaa diu que aquest t ... de lea aulea de 
l'Iaatitut. pel que fa al aeu funcion .. ent, no 6a 
~t~cia de l'Ajuntaeent. L'AJuntaaent col•labora al 
.&xi• .. b l'ec¡uip directiu facilitant-li la taaca .. atre 
no tincui• lea inatal•laciona. No obatant aix6, cal 
evitar aaauair •6• co•pettnciea que no correaponea. Ba el 
Depart .. ent d'Enaeny .. ent qui té la coapetència i qui ba 
d'•••~r-la. 

Ba.ncho expliea que, atès que els 
tenen duea tardea lliurea, 
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A 1&. Vila dit Lhfoa~_.. a 
del dia viat d•.,oat de 
._..ix a la Sala de - ....... , .. , 
~ ....... u 
1: .AJ.oalae, _.. •ucu .......... 
del• ... tdor• Sra. Pilar 
hJizoe, .JoTcU lad Sureda, .._... ua .. ..,., •azoc(a LUda 
~Na h-.Uu Llovt~raa, 
..,..,.. aa-...1. luu•n 
~ ~la NOlero 1 

~ Preaid6Dcia decl&~ra 
1•··~- ul• , .... iacloaoe • 





11 Sr. Poati1o pren la 
lUttftClU al P6JPtul la ••• , • .,., .. , 

&1 Sr. Alcalde li respon 
l•• ~lqacloaa al •uosc., 
'tU• tMW a' ha de t•aaatre 
d.ttl dia 15. 



.._ .. -.11•1•1& la p.,..oab d'acord i 4 Sra 
ata ela walna Maell coaeixa .. at del teaa 1 
d 1ac01'4. 

!-.b' diu ~· ara ela c .. ina aeran a6a aaplaa i al aer 
a6• bou farl tiUa &UJMaU al trlaait, pr1ac1palat~nt èla 
capa da .. taana, aab ela inoonvenierrta que aid 
repreaeata. T.-poc ant6n aaaaa coa 6a que el preaau~at 
qaa ceaatava a 1' avaat .. proJecile, ara pall ilual, tòl 1 
bawa~.... tret del p•oJecta qua ara a•ap~va el ea.t 
d'acc6a al veinat da la Bata. De.... t..-. qala 
percentatce ea panaa repercutir ala propietaris • 

._ s~ Glapert •iu que aolta propietaris ai qua •1 
aataa d'acord, par~ que 6a evident cau• •-pro pot taava..., 
hi alld que no lli aatipi. 

Pel qua fa al fat que tot bi fer-ee un traa ... ,. el 
PMHUPOat 6a 11Ual diu que êa dept a que a•baul' .. cl6 
refer uaa ponia i 11ua aab la oartotrafia t.abf a'ba viat 
la neoeaaitat de desplaçar un pala de foraia6 d'anercia 
•l•cuiaa. 

qua. a l'i~rt •u• ea repercutirà ala và~na encara no 
ee~l aoabat d'estudiar. 

El Jr. Oaaaa diu qua a6n ela uauaria iaae41ata, o 
aiaut ela pe~ena que han c:Ut valorar a:l 6a bo o aa 11ue 
aqaaata oaaiaa eatiiUin aalaltata i que 6a aab ella •ui 
s'ha de parlar. 

La a.a. Pla diu que Ja Ilo ha fet i par aix6 Ma fat lea 
.. teriara obaervaciona. 

81 Sr. Noauera deaana ai a' ba fet un estudi d' iapacte 
Ulbiental .. 

La Sra. Giapert respon que creu que no 6a neceaaàr1. 

81.......-. Qaaaa diu QUO en tot eaa QUan hi b .. i la 
variant Ja no ea desviaran ela cotxes ela diw.ea .. a. 

~ b. lfotUeN prepnta taabê ai a' ha ~-~ éo11 
finanqar ela propietaris el coat de l'obra. 









Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Pla pren la 
paraula i pregunta sobre l'edificabilitat del Parc de la 
Torre i si l'Ajuntament arriba fins al Rec Madral. 

El Sr. Postigo demana si es podia haver edificat sobre 
el Rec Madral. 

El Sr. Casas respon que la finca que es va comprar 
arriba fins al Rec Madral, i sí que s'hi podia edificar 
amb autorització de la Junta d'Aigües. No obstant això, 
l'Ajuntament no ha pensat mai construir-hi, ja que 
l'experiència demostra que ocasiona molts problemes. 

El Sr. Postigo demana per què va quedar sobre la taula 
aquest tema en el Ple passat, si tal com va dir 
l'Alcalde, per estudiar el tema o bé perquè no s'hagués 
aprovat perquè l'equip de govern no tenia prou quòrum. 
Afegeix que aquest tema de modificació de zones verdes 
s'ha portat molt malament. Que hi ha errors en els metres 
que figuren a la documentació. També diu que si tal com 
manifesta l'Alcalde es pot construir sobre el Rec Madral, 
els tècnics no ho han tingut en compte i també que ell ha 
fet consultes a la Junta d'Aigües i li han dit que no es 
deixa construir sobre recs. Afegeix que no entenen la 
necessitat del canvi de zones verdes, ja que el que es 
podia haver fet, si no es vol edificar a la parcel.la que 
canvia d'us, de la zona industrial, valia més haver 
requalificat només la zona del Parc de la Torre i no 
tocar res més. 

El Sr. Casas diu que de moment del que es tracta és de 
fer aquesta permuta de zones verdes i que en tot cas és 
una espectativa que es té d'aprofitament i que serà 
l'Ajuntament o futurs Ajuntaments qui decidiran el seu 
ús. 

El Sr. Pallarols explica que quan es va iniciar 
de permuta el que es pretenia era 
la invers1o que es va fer en comprar el 

Parc de la Torre, que era edificable i 
zona verde perdia l'edificabilitat. Que s'ha 
seguint sempre les directrius d'Urbanisme. 

l'expedient 
rendibilitzar 
terreny del 
passant-lo a 
fet el canvi 

El Sr. Postigo respon que si l'objectiu era buscar 
una rendabilitat econòmica amb la permuta, ni això s'ha 
fet bP., ja que ell ha parlat amb el tècnic d'Urbanisme i 
ha dit que la permuta es podia haver fet metre per 
metre, la qual cosa hauria estat més avantatjosa. 

Tampoc saben entendre per què s'ha previst un vial de 
12 metres en lloc d'aprofitar més espai per zona verda i 
que tenint en compte que hi ha un tema pendent que depèn 
d'aquesta modificació, al seu entendre s'està beneficiant 
descaradament un particular, que amb el canvi veu 
millorada substancialment la seva propietat. 

El Sr. 
Pallarols, 
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Casas respon que tal com ha 
el tema s'ha portat seguint les 

dit el Sr. 
directrius 



d'Ur~aniaae, que ninlú pot negar la millora de la zona 
Y.erda del Parc de la Torre i que el fet que el vial ai&ul 
de 12 aetres taabé és un espai públic i que en tot cas 
l'opinió que es beneficia un particular és aolt 
subjectiva, ja que al seu entendre el que millora i 
beneficia el canvi és un espai públic del poble de 
Lla1oatera. 

La Sra. Pla manifesta que el més lòlic hagués estat 
aapliar la zona verda del Parc però respectant també la 
de la Zona Industrial. 

Sotaesa la proposta a votació, és aprovada aab el 
següent resultat: 

A favor 
En contra 

8 
5 

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

«Primer.- Aprovar el tex refós del canvi 
verdes en la zona del Parc de la Torre per la 
Parcial de la Zona Industrial. 

de zones 
del Pla 

Segon.- Trametre l'expedient de modificació de les 
Normes Subsidiàries a la Direcció General d'Urbanisme per 
a la seva aprovació definitiva.» 

3r.-«APROVAR EL CANVI DE TRAÇAT DEL CAMI VEïNAL QUE VA 
EN DIRECCIO A LA "CASA NOVA" AL VEïNAT DE PANEDES.-» 

Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el 
Sr. Noguera i diu que el canvi que ara s'aprova ja està 
realitzat. 

El Sr. Postigo pregunta què està fent el Ple en aquest 
moaent, ja que s'està debatent un tema que en realitat 
ja s'ha fet executiu i que troba que l'actitud de l'equip 
de govern és de prepotència. 

La Sra. Pla també considera que l'actuació no és la 
correcta, ja que s'han fet les obres sense estar aprovat. 
Taabé considera que es podia haver exigit alguna altra 
contraprestació als propietaris, per exemple exi¡int-los 
que durant un determinat temps arrangessin ells el camí, 
Ja que és una millora de les seves finques. 

La Sra. Gispert respon que 
nou camí ja han anat a càrrec 
representa cap perjudici per a 
camí es aillora. 

les obres d'adequació del 
dels propietaris i que no 

ningú, al contrari, que el 

Bl Sr. Poatiao demana si aquest camí és d'ús públic o 
6& un camí de propietat municipal, Ja que a l'expedient 
ao bi consta cap aena de docuaentaci6 que bo acrediti. 

Bl Sr. Casas respon que tal coa s'ha dit 
veaadesa l'Ajuntaaent no té fet l'inventari de 
pe•ò •u• DO s'arranJa cap caaí que no silui clar 
4 6& p6t.U.c. 



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 definitivament el canvi de traçat 
del camí veïnal que va en direcció a la "Casa Nova", al 
veinat de Panedes. 

Segon.- Totes 
d'obertura del 
sol.licitants. 

les despeses derivades 
nou tram van a càrrec dels 

de l'obra 
propietaris 

Tercer.- Facultar l'Alcalde-President per a quantes 
actuacions siguin necessàries.» 

4t.-«ACCEPTAR LA 
L'EMPRESA GESESA, 
POTABLE.-» 

REVISIO DE PREUS SOL.LICITADA PER 
PER A LA GESTIO DEL SERVEI D'AIGUA 

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Fabrellas pren 
la paraula i demana el perquè d'aquesta revisió, ja que 
el contracte preveu que únicament correspondrà la revisió 
quan l'augment dels costos sigui superior a un 10%, cosa 
que no es dóna ara. 

El Sr. Pallarols respon que s'accepta la revisió de 
preus en base als informes favorables dels tècnics. 

El Sr. Casas diu que l'any 1991 es va adoptar un acord 
en el qual es modificava el redactat de l'apartat de la 
revisió de preus i que des de llavors s'han fet augments 
anualment d'acord amb el que preveu el nou redactat. 

El Sr. Postigo pren la 
l'Ajuntament no va denunciar 

El Sr. Casas respon que 
de GESESA i que de moment 
possibilitats. 

paraula i pregunta per què 
el contracte. 
s'està content amb la gestió 

no s'han estudiat altres 

El Sr. Postigo pren de nou la paraula i manifesta que 
al seu entendre s'hauria de fer un nou concurs per mirar 
de tenir altres opcions que a lo millor podrien ésser més 
avantatjoses per a Llagostera i que el Sr. Casas hauria 
d'evitar que hi hagin suspicàcies en el tema i que algú 
pugui pensar que aquesta empresa té un tracte de favor 
per la seva possible relació comercial amb la seva 
empresa. 

El Sr. Casas respon que la seva empresa té tractes 
comercials pràcticament amb totes les empreses de la 
zona dedicades als temes de l'aigua i pensa que avui el 
Sr. Postigo veu segones intencions en tots els temes, 
però no concreta res, ja que en el tema de les zones 
verdes, segons deia, s'afavoreix un particular, ara en 
aquest afirma que poden haver-hi suspicàcies. 
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La Sra. Pla pren la paraula i aanifeata que el seu 
P.VP pt¡. d'acord .. b el •iateaa propoaat i ab 1tla 
percentat¡ea, no o ba tant aix6 dltaana que - hct Ulf 
eatudi eobre el coat que resultaria ai ho fea direct ... at 
VAJuat•ent ••b pe.raonal propi, per tal cl'eetabUJ'I< 11aa 
c__..aoi6. 

Rl Sr. Casaa diu que a'ha de tenir en 
~aeht ai 1m funcionari. aaauaeix la 
pa~ntataes da cobraaant baixen. 

coapte que 
leatl~, lla 

•1 Sr. Poatilo pra1unta sobre quin és el coat anyal 
actual d' ac¡uest serve i da Recaptaei6, at 1 'Ajura~at. 
a'hà plantejat c¡ue el Recaptador no ho cobri 'tot, Ja «~Ua 
..._.. -abla en el Plec, cobrarl tàllbl tot al ....- fa 
referèuia a lliñnciea d'o brea i preua p6bl1~. T..,.. 
deaana el perquè en el barea de aelecci6 ea pri .. *'- _.. 
aspectea que altrea i deaana per què ha de servir la 
1arantia definitiva i la quantitat de ~li .. a de 
responsabilitat civil. 

tU Sr. Ba7l raapoa c¡ue la ta.raatia aervir& per fel-
front a lea aanciona que ea poauaaain iapoaar. ~ àw 
c ... t~ que aqueat any el que s'hauria ._ taè6r a 
l'eapraaa que fa la Recaptació són una 14.000.00~PrA. 
Pel que fa al barea, ea creu que un dela factora par 
obtenir una bona resultats és que 1'--..eaa tiaaui 
experiincia en el teaa de 1eati6 de tributa i a a6a que 
ooae .. i a laaer poaaible l'entorn t per a1x6 ea talera 
a6a aquest aapecte. 

La SecretAria aclareix que actualaent lea obres i 
altrea taxea i iapoatoa directes, Ja no ela aeationa el 
Recaptador, per la qual coaa s'hauria de aatiaar aqaêa~ 
~8\ del Plec de Condiciona. 

Bl Sr. Noguera pren la paraula i diu qve al ••• 
eatea4ze aeria aillor a1afar duea peraonea per fét la 
taina i encera ea podrien estalviar diaera i no 
U .-t;t6 lla foa ban bona, Ja que no troba 
pe~ntatsea de recaptaci6 aisuin tan bona. 



tenir una bona gestió en aquesta matèria fa estalviar 
diners en les pòlisses de tresoreria. 

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

A favor 
Abstencions 
En contra 

10 
2 
1 

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

«Primer.- Convocar concurs per a l'adjudicació del 
servei de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament. 

Segon.- Aprovar el Plec de Condicions pel 
regirà i exposar-lo al públic pel termini de 
mitjançant publicació al B . O. P . i al D. O.G.» 

qual es 
20 dies, 

6è. - «MOCIO DEL PSC SOL . LICITANT L'ARRANJAMENT DE LA 
CTRA. DE TOSSA A LLAGOSTERA I LES SOLUCIONS ALS 
ENCREUAMENTS AMB LA C-253 I LA C-253 AMB LA GIV-6744.-» 

«Es llegeix la següent moció: 

"Montserrat Pla i Font, major d'edat, 
Grup Municipal Socialista, i actuant 
representació d'aquest, atentament us 

portaveu 
en nom 

del 
i 

EXPOSA 

Que a l'empara de l'article 103 de la Llei Municipal 
de Catalunya sigui incorporada a l'ordre del dia del Ple 
Ordinari a celebrar el proper dimecres 25 de setembre, la 
següent proposta de resolució a fi de que sigui debatuda 
i votada. 

PROPOSTA DE RESOLUCIO: 

El fort trànsit que circula per la C-253 provoca molta 
perillositat, amb molts accidents de gravetat, als 
encreuaments amb les carreteres GI-681 i GIV-6744, 
situats al nostre terme municipal. 

Es dóna la circumstància de que properament 
s'iniciaran les obres d'arranjament de la GI-681 de Tossa 
de Mar a Terra Negra sense que aquesta actuació contempli 
la continuació fins a la C-253 i arranjament de 
l'encreuament abans esmentat. 

Es per això que formulen la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIO: 

*El Ple de l'Ajuntament de Llagostera ACORDA instar a 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya en el sentit que dins l'actuació prevista a la 
GI-681 s'inclogui l'arranjament de la totalitat del 
traçat Tossa de Mar-Llagostera i la solució mitjançant 
pas elevat de l'encreuament amb la C-253. Així mateix 
s'arbitri una solució similar per l'encrettament de la C-
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*• -. ~ ~ t.ora ~~ r;J!tl!i preaftt.._ ..... -.. 
111 111..._ • Raaolua16 J*l' aer incloea :ea el \)~. ~ ... l 
Ll:-.ostAt~a, 20 de -tellbre • 19tl." 

iaa Sra. Pla pren la paraula i ex ... a QUe iaio~ 
u preve-ia c¡ue 1 • &ri'&AJ-ent d • aquea ta carretera ~via 
ctli6....., fiba Ll._to..tva, aeatre q\ae ara a'tüa Wtal~ }.,._ 
J,lllleV&1ê i JID.-.. ...-....&. AU• qU8' hi ha 'llHt t¡¡;~tf .... 
_.. .-dlW. •'ba prennta-t ac¡~a\8 MetiS .. ,. ll..-t...-~111! 
.. ..,.. tnt e .,..,.ttlnt.'a c¡ue ltttaoltuin ~~ ~ .... tiiiíaltiflll 
S!W.: lla lltati11 tallb6 la Ctra. de bMl IA4»S"~Nl0 
ll'atiu •• i.Jipoaaibla tl'aven.r-la .. 



Ka aoatra 8 (CiU). :t 

«Es lleaeix la ae¡üent Moci6: 

"lla aotasiananta. reaidors del Grup ~ctpal 
d1~çi4tiva per Catalun7a-Ela Verda, ar-a~ el 
seaient escrit, i sol.liciten a l'Alcalde que, d'acord 
aab el que disposa l'article 103.a de la LLei &/&~de 15 
d'abril, a'incloaui en l'ordre del dia de la propera 
sesai6, si¡ui ordinària o extraordinària. 

llpa -.:.,.1111& a 'ha.ti inclàs a l'ardra dal cUa, 
aol...,l,i.cUo.ea al Ele la eeva •Pl'Ovació .. b el ~ 
redactat: 

il.s ~~-f~r~t- crups ~¡ue intearan el Plemari de. 
1 1~jpat,.....t. r4t~J,ta en aeaai6 otldinAria de U de. 
~·· de. ltee ~if .. ten la seva ..trcica. preteatla: 
d~- del .DeNtrtaae.at d' .En~aae~t .de la Oeaendüa~ • 
Clt.t...l\1117&- .. r J.. 1 e~a-reri-nt n ~ • iaiei del eva aaco.l.üt 
l.tfía/97 en el nou IU d~~t la pol;»uci.61 provocat par: leit 
&reus aancances pel ~¡ue fa a e~¡uipaaents i aaterial, ~¡ue 
~,.._ ~,n :r.eapond:re a la falta de ..,...,.iaia per p¡art •el 
~~nt ,responsable. 
~M"l• fDllt. ~·t eDdarre.-illeflt en 1 'J.aici dtÑ. a.oa:. •"mttr Plltl'Jwikf. claraaent lea taant .. clela al'llldllta ..
~ -. ~,_7: ela aeqa estudia i ala al~ aa.: 
~~i~~~ que ea veuen privats teapor~n~ cl'.adaia 
~a )lai~~ el cl~et a l'escolaritat • 

._...t aç,Nd a'eavi~rà ala Serveia 
d , .. ~7&f8Dt ~ ~irona i a la Conselleria 
dt ~a ~fali~t el' QataluD7a~ 

~.tara, ao 



resolguessin els temes pendents amb rapidesa, perquè es 
poguessin iniciar les classses i també se li va demanar 
que tingués una reunió amb l'APA i l'equip directiu de 
l'ESO, per veure quines mancances hi havia i com es podia 
resoldre i el Sr. Vancells va venir a Llagostera. Ara 
l'equip directiu portarà una llista de mancances i es 
parlarà amb Ensenyament. 

El Sr. Navarro demana si troben correcta l'actuació 
del Departament d'Ensenyament i demana si hi ha 
constància escrita de les queixes fetes i si es varen fer 
abans del dia 16 que s'havien d'iniciar les classes. 

El Sr. Casas respon que no, que l'equip de govern creu 
que les coses s'han de fer amb diàleg i que per això es 
va demanar al Delegat d'Ensenyament que vingués a 
Llagostera i mantingués contacte amb l'APA i l'equip 
directiu per resoldre els problemes. Ha de dir que 
l'equip de govern ja va fer les gestions abans que 
s'iniciessin les classes. 

El Sr. Navarro diu que al Ple de juliol es va demanar 
si es preveia que les classes de l'Institut començarien 
el dia 16 i es va dir que sí i no obstant això varen 
començar el dia 23 i encara amb greus mancances. 

El Sr. Postigo pren 
l'Ajuntament es renta 
recordar que el seu grup 
sentir del poble. 

la paraula i diu que sembla 
les mans en el tema i que 
en presentar la Moció recull 

que 
vol 
el 

El Sr. Casas pregunta al Sr. Postigo si ha parlat amb 
l'equip directiu i l'APA directament per saber exactament 
les actuacions i que no tingui cap dubte que per part de 
l'Ajuntament s'ha fet tot el que s'ha pogut perquè les 
classes de l'Institut poguessin començar el màxim de bé. 
Afegeix que hi ha una bona relació entre l'Ajuntament i 
l'APA i l'equip directiu de l'ESO, però no s'ha d'oblidar 
que la responsabilitat en aquest tema és d'Ensenyament. 

El Sr. Navarro replica que és evident que l'inici de 
l'Institut s'ha fet amb greus mancances i qui va voler 
assumir l'éxit que es fes l'Institut a Llagostera, que és 
l'equip de govern, ha d'assumir també els fracassos i que 
no se'ls demani que parlin amb l'equip directiu, ja que 
el canal normal d'informació és el Consell Escolar. 

El Sr. Postigo diu que l'Ajuntament tenia l'obligació 
de donar tots els serveis a l'Institut, la qual cosa no 
ha fet, ja que el clavegueram no està resolt. 

El Sr. Casas respon al Sr. Postigo que com sap, si el 
tema no està resolt és perquè va lligat amb el tema 
d'urbanització del sector del Carrilet i precisament és 
per intentar buscar solucions als problemes de la família 
del Sr. Postigo que encara no s'ha fet. 

El Sr. ~ostigo respon que ell i la seva família viuen 
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pel Sr. Postigo i és evident que l'edifici té el 
suficient interès perquè no s'enderroqui, sinó que s'ha 
de conservar. També vol remarcar, diu, que aquest no és 
l'únic informe sinó que a l'Ajuntament ja n'hi havia dos 
més on també quedava palès l'interès de l'edifici, tot i 
que l'equip de govern sempre ha negat que l'immoble 
tingués interès i per això el seu grup pensa que no se'ls 
informa i que es diuen mitges veritats. 

D ar. eaa.. diu ~V~• lea 11onM lt;tbatdil-rln M 
odalo¡uea aqueat: tt4tict, ••tn. •u• et n'blW ~U 
altae ,.'tllCloau, Pttr la~_.., •'ha- d" ....... •l• 
• dftJ.ea v.evr.e coaVRient cat;aloJ•'"'lo. Pel ;.W_ ~,~ .. .,....., • . 

:,.,.,.~ :·:u~rr:\~s::t...!.~ :!J:"'ll 
pcMidbie J.iultal.lar-bl l taniu, per& deftt. ., l~elP 
cod ea va d.e•••Uaar. Ba evi4elit c¡ue a, l'~p llec ._.. 
U ~ta Miler fer ••• ~idll...- e tetl• êt:al -..., 
par& ..-pre hi ba la liaitaci6 econ&atca. 

AAi lh' .. Pmtiap ........ Qua t•A,htM--trba ~ éft\6fa.~ 
-.cttuaolada coa a6n I'edtt-iot dit l.a auto-; el> 4.-1 ~ 
4'Àvla, ent.re d • aLt-rea 1 pensen 9:U• ea ~iea • 
-.b !iill:We~r. IUIW 'Ctlu- .,... ao èldlh .. r ..... a .. 
~ ..- eil Ya doaar per enêr~.,._. i _. '9'& 
•• fiD._.._.t.a •• drie .de coftd.lc:i....,..a 9111f. ft 
DO •'llU dttaaaat. 

Bl. Sr. Pallarola diu gue els al ... àt' tt'!.'ft.~ 
re~u en el nou acUtict, 
DO& PJ'., •••. 

Sl Jbit. Poat.lao napoa '111• a la llici .. cd.& d'..a.r'üa • 
lli ba cap co.odici6 i ••r tant, •i el propietar!. ¡:1 
-.N'QPat'~"Piaa dea& ilatalx uran .eaJI airallien'tf tot f .. 



~ ~ '~ ...U..f,eate ~e ,el lllH arq ...._A~ 
."fa ~~ J~t _.,. ..w..nen 'IU• l• Mct...w- 1fllllrll ~ 

,,.,r~* UA t~JM d' ura•acia tot i .-r~ a 
~~ 4o l'~erroo de l' ecli~i.e.i d• , ...... -. ~ 

vetos de la so_, que a6n el•~ ~
~ d'acord perquè és Ull carrer actwt.laeat. aal.,.,.li.tr.tt 

Sotaesa la aoci6 a vatac.WS,. fa 
ee1tient resultat: 

A ,favor 
.En ccmtra 

5 
8 

(PSC, IC-BV i ERO) 
(CiU).» 

M..-GfOCIO D'IQ-JW DE REDACTAR EL PLA ESPBai.M. INI 
PRP.fEociO DEL PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIO DJ LLASOSiBRA. 
». 

"Els aotasicnanta, intecrants del Grup Municipal 
"'.lJ.¡.içiati.va. per Ce.talunya-Ela Verda, preaentea aquest 
e~it, ~ aol.licit.a a l'Alc•lde: 

.E.~· d'aQ~d. ub e;¡ que diçoaa l'artiei.e 103 .. 2 de J1a 
~ $M8'1, ~ 1~ d.' abril, a' inolq.ld en l'orclre deLàia 
~),f; ¡Pol'OHer& sessió, aicui ordinària o extraorèillM'd;a. 

Una vegada s'hagi inclbs a l'ordre 
s~ .li,pi.tea al P J,e: 

Que sigui aprovada amb el redactat que 
se¡üent: 

MOC IO 

del dia, 

de W.at•stera, easeat conscient.<..- ~ 
~laci6 que les actuals Nor.es SubsidiAriee d6na 8l 
~ri~~ ! ~·~4o~~t{stic del nostre peòle (Ti~l VI. 
ewi~ ... 1 , .. d~ tat inataficie.,. per IBI'alltb la Btl'ftl 
protecció i conservació. 

~o~int aab la previsió 
e,a,ntades Noraes, 



Bl. .a.. Oaaa• Pl'!en .la paraula i diu Qllll tal! 'Call Jua ciUJ 
aJu Sr Poattao • l" hora cle :oaioelo&a-r t..W •'tha. de ..._ 
•• 1 n•able,. .Ja .que no e11 pctt oblidar >la C'b.rep ~ 
aoltes vegades es posa als propietaris i QUe per ~~ 
un teaa QUe ba d''••er molt estudiat. El seu grup no hi 
va~ a favor per les aateJ.xea raons ... xpo&aldea aili: jpiant 
an.t.art.on. 

liot-sa la aoci6 a votació, és rebutjacts.. &ah el» 
següent resultat: 

5 
a 

(PSC, IC-BV i ERC~. 
(CiU),.» 

lal.-«NNCIO D'IC-EV D'APROVAR L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
NBBURBS DB FONENT DE LA RBHABILITACIO DE DETERMINATS 
BDU'I.CIS. •» 

«Ba llegeix la següent moci6: 

"Bla. .s:otaailnanta, intear.anta del Grup Municipal 
d.~nic'-t:iva per Catalunp-llliJ Verda, pnaenba aqu811lt> 
esc~~~. i aol.licitea a l'Alcalde: 

..Qua, d'~ 8llb el que. disposa l' al'lbicle 103! .. 3 .da< t... 
Llei 8/87, de 15 d'abril, a' inclogui •• 1•u:ec1ra tt.1 d1illl¡ 
de la propera aeaai6, sigui ordinAria o extraordinAri&, 

Una vegada s'hagi inclòs a l'ordre 
aol.licitea al Ple: 

del 

Que sigui aprovada amb el redactat que se~ la 
ntüant: 

MOCIOJ 

~'AJuntaaent de Llagostera, essent conscient que la 
reculaci6 que lea actuals Noraea SubaWt!tr.d.ea 1IIJmiail :.la 
Wu 111110blea integrants del nostre patriaoai, 6a diÑ. ht. 
JIIIIIIMIIItU111.all1l Jllll': •anmt.i:r la .. va cona.J:'WRd4 





(Llei estatal 13-82 d'integració Social de Minusvàlids) i 
més de quatre anys de l'aprovació de la Llei 20/91 de 
Promoció de l'Accesibilitat i de Supressió de Barreres 
Arquitectòniques. També ha crescut la sensibilització 
social sobre aquest afer i, fins i tot, les persones amb 
disminució física o sensorial cada dia reclamen més el 
seu dret a poder desenvolupar-se amb tota normalitat. 

No obstant això, el procés d'eliminació de barreres 
arquitectòniques avança molt lentament. 

Amb l'objectiu d'obrir un nou procés que impulsi i 
acceleri la supressió de les barreres que impedeixen el 
normal desenvolupament de les persones amb disminució es 
proposa al Ple de l'Ajuntament de Llagostera l'adopció 
dels següents acords: 

«Primer.- Portar a la pràctica de manera immediata els 
compromisos reflectits a les disposicions addicionals de 
la Llei 20/91, el codi d'accesibilitat aprovat pel 
Parlament i, especialment: 

-Determinar el percentatge del pressupost que 
l'Ajuntament aplicarà a la supressió de barreres 
arquitectòniques dels seus edificis i fer-ho constar, de 
manera específica, en el proper projecte de pressupostos. 

-Presentar un pla de campanyes informatives per 
sensibilitzar la població en general. 

-Impulsar un procés amb la participació de les 
empreses privades per tal de preparar un pla de 
rellançament i acceleració del procés d'eliminació de 
barreres arquitectòniques. 

Aquest pla ha de tenir com a objectiu l'aplicació 
efectiva i ràpida de la legislació vigent i ha d'incloure 
propostes correctes en el camp pressupostari de les 
institucions. 

Segon.- Sol.licitar a la Diputació de Girona obrir una 
línia d'ajuts de subvencions als ajuntaments per tal de 
motivar l'aplicació de la Llei 20/91 d'acord amb el 
contingut de la moc1o que aquesta institució va aprovar 
en el ple que va tenir lloc el mes d'abril de 1986. 

Tercer.- Comunicar aquests acords al president de la 
Diputació de Girona.» 

El Sr. Casas manifesta que el seu grup hi votarà a 
favor tot i que la quantitat que es consignaria en el 
pressupost s'haurà de discutir al moment que s'aprovi el 
de l'any 1997. 

La Sra. Nohé diu que de tota manera tots els edificis 
que es fan nous, com es lògic, ja es fan adaptats. 

El Sr. Postigo diu que caldria fer-ho extensiu també a 
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i que ara s'ha tret i pregunta si poden anar-hi o és un 
error. 

El Sr. Casas respon que fa molta anys que ala 
restaurants se'ls permetia posar el seu anunci en aquests 
llocs, però una altra empresa va demanar-ho i se'l va 
autoritzar. Ara arrel que s'han posat cartells on els 
comerciants poden posar la seva publicitat s'han tret. De 
tota manera es va esperar que hi haguessin cartelleres. 

Manifesta el Sr. Postigo que fa tres mesos varen 
preguntar ai ea prendria alguna mesura perquè hi havia 
uns arbustos al carrer Albertí que impedien totalment el 
pas i avui encara està igual. 

També varen demanar l'arranjament de la vorera del 
carrer del Fred i es va dir que es faria quan hi passés 
el gas. El gas ha passat i la vorera encara està igual. 

,El Casas diu que 
que de tota manera 
propietari per dir 
podi. 

ja s'ha tallat alguna vegada, 
l'Ajuntament té l'autorització 
al treballador de la finca que 

però 
del 

ho 

Pel que fa a la vorera del carrer del Fred, si el que 
s'ha d'arreglar és de particulars, correspon a ells fer
ho i si és de la zona verda, a l'Ajuntament. 

El Sr. Postigo també manifesta la seva queixa pel fet 
que es va aprovar inicialment la modificació dels 
Estatuts del Patronat d'Esports i que hi varen presentar 
al.legacions i després d'un any encara no s'han contestat 
i que ni s'apliquen els Estatuts vells ni els nous, no 
s'ha convocat a cap reunió i demana si es pensa 
eternitzar aquesta situació. 

El Sr. Bayé diu que es pensava portar a aquest Ple, 
però no ha estat possible i quasi segur que es portarà al 
proper. 

El Sr. Postigo diu que la correspondència que 
l'Ajuntament fa arribar als veïns moltes vegades arriba a 
les cases per duplicat i per triplicat i tot. Pensa que 
s'hauria de mirar d'evitar-ho per estalviar recursos i 
que només arribés per un conducte. 

El Sr. Noguera pregunta per una grua que hi ha al 
sector Mas Sec. L'obra ja està acabada i encara no s'ha 
retirat. 

El Sr. Pallarols diu que es va retirar del carrer i es 
va deixar allà, ja que s'ha de portar a una altra obra, 
però que ara es treurà. 

El Sr. Noguera demana també si hi ha un control de com 
es fan les instal.lacions del gas per les façanes, ja que 
algunes queden molt anti-estètiques, tot i que potser és 
competència del propietari. 

t14887 .... 





ACTA NQ 14/96 DF. LA SESSTO CELF.ARADA f:"l DIA 30 D'OCTUBRE DE" 
".199f. •• -

A la v11a dP I l.1g.-. .. tf'r.1 .1 1•":7· nntJ tiPI VPr,pt P. df!l di.l l:r .·n·t~.1 
d'octubre dE' mil nou--cent>. nor·anta·.~.i,-. ec-. n.unei; a la Sal:• •k 
Ses:;;it)ns el Ple Municipal per celebrar ~.e··.r.io or<lin.-trL-., ~,-,¡-,, J¡¡ 
Presidència de l'Alcaldessa accidental. Sra. Pilar 
E~;pigulé i amb l'assistència dels Regidot·s >r- .. 





"hn r , or 1 "'i , ; t i · I . ·n1. • .~. 

F t'.-111, .. \(,·,1 1 .r····ll 1,,, ¡,, ,,¡ .. ¡¡J . .¡¡ ( .J"tlo:~·.,.-~ 

f;·. i,._, llflêl fi.11t~,:.:i •liJ·· ·~7)(,.1 I t l"••lilol\1.·( ·111.:·HI I.Ld lloi\/,J. 1 • ., rd 
(:ab~.tdnt ,::d\(1), ffl('":!ll·.(':.~ . .¡,.:-.oj.':ld<·~·-:. f•l ~:.¡¡ h1 l.ltt:··""'. I n,·, ,-,.·~. ¡•U(Ji~:·¡¡ 
ut·i 1 it?:-lr. Ara ,c,pra •n• diê.l int iL• d'"' e,, I··¡·, •• .'11111- IJfli-1 

plàstic que servirci nomé:=. r>~'r una ve!J·1.¡ .. ,, inri·ic.u., 

I .. 

¡·l·l ¡,,,, 
f I.Htcl;·: d,:· 

( 1 I i l'" 
C:'obr·a i el lloc 011 E••:. fa .'c·vit.·u·:i ;;i,.:¡ •l'I·· al~11• 
11t.ilit7,,r per 11n "'1~.1·,, 11.:."· 

I ~I I ', 11 I i 1 a 

E' l ~f Ni:iv.~rr ,· ,¡¡, ,·pit; ¡, I iCo t;_:¡ rt~r• n ,·,nt-, 
,··· j.\ ]IJ. •lt• i "'" ... 

t.\C(.•f'd qJJr ilU•:fll•C·ni· i n¡; <J,' 1 f!·Y 1 p-·1 ~ ~ I t I 1 1 ~ ·, ,_;p; ,f i I u :.:- ,¡ i ., i 
i:l f .-t \lC"~ r i I 1.1 P~") 1 i t i (:,1 i 1 'd' 1·.tr i···¡ l j.-. 'Jl.lc llfl,:; bül"ti.:.¡ mnnt· I n • I 1 ,; 
I .:~dl .I i r 1 TAr i 1 . l m¡>o-.t ·-:-.oL)r Ol.><r tur'" J' r . ' ~¡-...,¡-, 1 i Oh'n 1:. • .. 

Fl Sr Fal·.rF·llct:::·, prpn 1a pa;,,~uJld .ii'' 'l''i'· ha oh::.Prvat: ·~IJP 
1"Tmr,o.~.t. de CirC.Il1t1CÏr~·~ d..:. \f¡.~·hirl~··:. p11j,:-1 UJ1 _,,. .... , ,:-:1:~ roé·-) hai>n·-. 

1.111 4'1 ,~]::.. I'OF':~. ¡'•Crt.;,~'lont··-.,. r1.1TI~·. 1.:; •11.J,I1 ~··· .. :~.-.liCI .~.·.-.L;:-¡ ¡l',··l(fd·d T.iiOi•tlt 

f:.;:.t;i ·~l"¡.¡(·, .. ,¡,--1 1 l/lf.~ j).'·lDII; i~~IJ,·:'J IJ/1 f 1·-lC•ïrJ(•ItJi •.~/lt IJrt,::¡ ITIOtC•. Di11 ·~/1(' 
P·~ta d' ,'\cnrd aml> •·él qiJE· h« P•xpo:;,at: "'I Sr· t~ê\va1·o q1Jant a 1 n 011 j,, 
d,?.l cementi1·i i guaL;-•. T.;mhé dem,'Jna e-l per.·.p.rt··· dE la di'ferènc.i., .·Jc 
pre¡¡ pFr m? ent1·8 a1lh:lXnl":ê. i r.avalli"·L .. 

El 3r. 8ayé 
Vf'hi(':ll"~. P·'· rwr 
40---PTA i"<·] q11< 

ïe::.pon qiJE" la djf, rència ,1;:~1 .~ .. , ,··11 4'7 e:nl:lt 
lo1. dt-~prr-;ciaci,) ,J..-~·. de···inl;.:tl ~. •JIIt'• ¡ -·¡ .• ¡·.:-:..t-~l·t·"-.'' ,,.,; 
fn '·' ];-:¡ ,J·ifl?rPIIC.Ï;:, de ¡;r .~u· .·nt.l r .· 1.· .. didrY·•rl! 

t:~ 1:-. (,i:J v·a 11 .;:'lot .. 
metres. 

i.:, r·i'~l"qtJÈ' t-:'>],3 dt"tl.t··r ir·)¡ IIJ•< ll llfl ·Jf ,;:.¡n ¡¡,·rnÜ•i, .L ... 

Sotmesa 
resultat: 

la proposta a vntació, és aprovad~ amb el 

A favor 
En cont1·,·, 

(CiU) 
(PSC, IC··F'V i fé'RC) 

«Primer.- Aprovar provisionnlment les modificacions de 10., 
or·denances fiscals i 1·egulador·a del::. p1·eu,:, públ i e::. qu.-· 
·;;eguidament e,; relaci<)nen i ,,ue entraran en vigor 1'1. de gener .:te 
1997 i regiran mentre no s'acordi 1~ ~eva modi'ficacio 0 
<lerogac ió_ 

ORDENANÇA NQ 1 
r~EGULADORA DE L' H1P03T SOBRE BENS H1MOBI_F3. 

LÏJ2!L::.. ·1<:_ 1 1 rn i l:c-. Article- 7P. 
l'article 73 
~¡r ava111Pr, ~ 

,-j,. 1 -'' 
9J::fl'¿jJJ!!f:Jl. - [l Í I J .,, 

1 í,': ·i G.·t~·~jll} iid•")l ;.; j ,:,'.¡ C:o."Jill 

El 0,75% per aL; bens de n.>turales.'l I'IJStiu~. 
El 0,68% per als béns de naturalesa urbana. 

ORDENANÇA NQ 2 

rl\d f Col t.::. 
I) j· ÏC'•II 

REGULADORA DE L'IMPOST S08RE VEHICLES DE TRACCIO HECANICA 
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ANNEX IV 

Preu públic per entrada de vehicles a través de les vorAres le·~ 





El Sr. Noguera ,-espon que sí i fa referencia '"n pr in.e1 lloc i.l 

les edificacions il .. legals que :;.'ec.r.tan fent a les urbanit7ao··i·)ll:. 
demana que es pr·en~ui.n me~~ur·es per evit:af··-ho. 









rJ 81. Po.·,t.i<jü j>l ·'\)Uni:..J ·.i "'-Ï hi.l pi •••vic:.t..-1 .·llCJI!nil 

te"''' del ~.i'l.llt'j.1ment i ..... lli ( ··' n ····l ro~·oj.•c l:.r
(' ••. a,. regar ol\ Con ~-.. e 1 1 rnrn<l I ~.q 1 

j)1" tllo1.i. i 1", 

...:jlif· 

~··i I 

~/. ' 

El Sr_ llinàs n:!spon qiH" .-.'hi e:;;t:à t.rE•ballant, que molt..•. fr;_.¡¡n: 
o:r.tan incloso:?o en Uniti'lts d'Ar.tuac:ion~. i pf'r tant e~. f;Han A1 
moment <111è e,-, desenvolupin. 

rel t'llit"· f.~ al pr·<¡jc< 1·· ... li li jll•'· {' ··.t;·· ~-.• Jbt ' ' 1 l·t: ffi,".'J 

r:·¡ •lllí ,f, ·I .... t l'lo'- hi :.,:, ,·J! ,,¡,,, 

























setembre de 1996 

Segon.- Fixar els següents tipus, d'acord amb la proposta presentada per 
l'adjudicatari: 
Recaptació en període voluntari: 

Tipus 
Menys del60%: 2% 
entre el 60% i menys del 70%: 3% 
entre el 70% i menys del 80%: 4% 
entre el 80% i el UJO%: 5% 
Recaptació fora del període voluntari sense haver-se notificat la certificació de 
desco~rt: 5% 
Recaptació en període executiu: 10% 

Tercer.- Fixar la garantia definitiva en 1.000.000-PI'A. 

Quart.· Condicionar el present acord a la presentació de la pòlissa de responsabilitat 
civil prevista a la clàusula 21.4 del Plec de Clàusules. 
Cinquè.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a les signatures que siguin necessàries per a 
l'execució del present acord. 

llè.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC OCUPACIÓ VIA PúinJCA 
BARS FESTA MAJOR.-

Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Bayé exposa que el tema ve relacionat amb el Ple 
de Modificació de les Ordenances i Pres Póblics que va quedar pendent 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 7 (CiU) 
En contra 2 (PSC) 
Abstencions 3 (IC-EV i ERC) 

Primer.- Aprovar provisionalment els nous preus públics per instal·lació de biUI ela 
terrenys d'ús públic els dies de la Festa Major, que regiran per a l'exercici de 1997'. 
Bars............................. 1.125-PI'A/m2. 
Per terrassa del bar.............. 950--Pf A/m2. 
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província. 

12è.- APROVAR L'ANNEX DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ tJBI.8 
CAMINS DEL NUCLI DE LA BRUGUERA, RELATIU A LA VALORACIÓ Dl 
LES EXPROPIACIONS I PRORROGAR EL TERMINI D'EXPOSICIÓ AL 
PÚBLICDE L'ESMENTAT PROJECTE.-

Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Oispert pren la paraula i diu que 68 unliWIID it 
projecte de camins de la Bruguera que mancava a l'aprovació inicial. Que la va1orldd 
rha fet el tècnic redactor del projecte. 
La Sra. Pla diu que no entenen que s'aprovi aquesta valoració ai no atl ~11 
prOjecte. 
La Sra. Oispert diu que és un requisit de la normativa i que ja hauria d'eltiW .,._ d 
projecte. 
Bl St. Pestigo diu ai es tractava d'un error inicial, ala qual eoea ..,_ -~ 









tema del seguiment de les obres, ja es fa, Sl són obres importants ho fan ets serveis 
tècnics i també la Policia emet informe si detecta obres sense llicència. 
La Sra. Pla diu que en el cas concret de l'arbre tallat , ells ho varen detectar el 30 de 
novembre i no hi ha llicència concedida. 
El Sr. Patttarols respon que s'ha fet un requeriment i que haurà de reposar l'arbre en el 
temps adequat i si no ho fa ho farà l'Ajuntament al seu càrrec. Per tant pensen que és un 
tema que ja està controlat i que no és necessària aquesta moció. 
El Sr. Noguera pregunta que com és doncs que si et tema està tan controlat, que s'hagin 
fet tantes construccions il·tegals a les urbanitzacions i si hi havia informes per què no 
s'ha actuat. 
El Sr. Pattarots respon que hi ha expedients iniciats per infraccions urbanístiques. 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que al seu entendre et problema no és que no es 
facin inspeccions, ja que segurament es fan, sinó que és manca de voluntat política de 
fer complir ta normativa. 
En el cas de les rases de la companyia del gas, està segur que s'arreglarà, perquè és una 
empresa de fora. Pensen que el que s'hauria de fer és arribar a un acord en què s'ha de 
ser rigorós i en què s'ha de ser flexible. Fa referència a la llicència que es va concedir al 
Departament d'Ensenyament per cot·locar els mòduls de l'lES i que a l'hora de fer-ho 
no s'ha aJustat a la llicència pel que fa a ta distància del carrer. 
El Sr. Pallarols respon que quan varen arribar els mòduls no hi cabien si s'havia de 
guardar la distància i atès que són provisionals no s'ha dit res. 
El Sr. Navarro manifesta que no volen entrar en discussió en aquest tema, però és 
evident que la normativa no es compleix. 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que és de domini públic que quan es concedeix una 
llicència en la majoria dels casos les obres que es fan no s'ajusten en res, no obstant això 
ha de dir que això no només passa a Llagostera, sinó que passa a la majoria de municipis 
i que en el poble corren rumors que hi ha molta discrecionalitat en les obres. Pensen que 
hi hauria d'haver criteris uniformes per evitar precisament aquesta discrecionalitat. 

Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
En contra 7 (CiU) 
A favor 3 (PSC i ERC) 
Abstencions 2 (IC-EV) 

16è.- MOCIÓ DEL PSC I ERC PER POSAR EL NOM D'ISABEL VILÀ A UN 
CARRER, PLAÇA O A VINGUDA.-

Es llegeix la següent moció: 

"Montserrat Pla i Font, portaveu del Grup Municipal Socialista i Jordi Noguera i 
Sabarí, portaveu del Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a I' Ajuntament , 
presenten per tal que sigui debatuda i si s'escau, aprovada en el proper Ple Municipal 
que es celebri la següent PROPOSTA: 
Isabel Vilà va néixer a Calonge et 3 d'agost de 1843, però ja figura en el Padró 
Municipal de Llagostera de 1857. 
Isabel Vilà va ésser una dona rebel, atès que va lluitar i treballar contra les corrents de 
pensament de la seva època. I podem afirmar que va ésser pionera, no solament per la 
seva militància política 1 sindical, sinó també per la seva participació en els afers 
públics, en els quals sempre va estar a favor dels dèbils i dels necessitats. 
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Participà activament en el moviment obrer animant als obrers a anunciar-se i a lluitar 
pels seus drets, a la vegada adreçant-se a les treballadores fomentant la seva participació 
en els sindicats i en altres activitats socials per tal de sortir de l'ignorància i la 
marginació sotmeses. 
L'activitat d'Isabel Vilà va causar un fort impacte sociològic en el poble de Llagostera, 
és per això que formulem la següent PROPOSTA: 
El Ple de l'Ajuntament de Llagostera acorda: 
Es donarà el nom d'Isabel Vilà al proper carrer, plaça o avinguda que s'obri en el poble. 
I perquè consti als efectes oportuns, signem la present a Llagostera a 20 de novembre de 
1996." 

La Sra. Sancho pren la paraula i diu que són sensibles a la inquietud que hi ha per donar 
protagonisme a la figura d'Isabel Vilà, la prova és el fet que ara s'editarà un llibre 
especialment dedicat a Isabel Vilà amb el treball fet pel Sr. Francesc Ferrer i Gironès. 
No obstant això, pensen que Llagostera té un tema pendent i que és necessari fer una 
regulació per determinar en quins casos es donarà el nom d'un carrer a una persona. Per 
tant proposa que es faci una comissió per elaborar un Reglament, ja que hi ha molta 
gent que vol que es posin noms determinats. 
La Sra. Pla i el Sr. Noguera, que han presentat la moció, hi estan d'acord i retiren la 
moció. 

17è.- MOCIÓ DEL PSC I ERC PER CONVOCAR UNA REUNIÓ AMB ELS 
VEÏNS AFECTATS PEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS 
DE BRUGUERA, GAIÀ I PANEDES .-

Es llegeix la següent moció: 

"Montserrat Pla i Font, portaveu del Grup Municipal Socialista i Jordi Noguera Sabarí, 
portaveu del Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Llagostera, 
presenta, per tal que sigui debatuda i, si s'escau, aprovada en el proper Ple Municipal 
que se celebri la següent PRO POST A: 
Coneixedors de l'inquietud dels veïns afectats pel projecte de pavimentació del camí 
d'accés al nucli de la Bruguera i la seva petició d'una reunió informativa sobre aquest, a 
I' Alcalde i la Regidora Responsable, que es va fer palesa en el ple del passat 29 
d'octubre. 
Vist que aquesta petició no ha estat contestada, formulem al Ple la següent PROPOSTA: 
El Ple de l'Ajuntament de Llagostera acorda convocar el dia 2,3,4 o 5 de desembre a 
tots els veïns i propietaris dels veïnats de Bruguera, Gaià i Panedes en aquest 
Ajuntament per informar-los de la prioritat i necessitat de l'obra i el cost total que 
aquesta comportarà; el valor de les expropiacions, les aportacions de les institucions 
públiques i del que hauran de satisfer els veïns i propietaris de la zona. 
I perquè consti els efectes oportuns, signem la present a Llagostera a 20 de novembre de 
1996." 

La Sra. Pla manifesta que retira la moció atès que ja s'ha convocat una reunió. 

18è.-MOCIÓ D'IC-EV PER AL CANVI DE CONFIGURACIÓ DE LES 
VORERES DE L'ACTUAL TRAMA URBANA.-

Es llegeix la següent Moció: 



"El Grup d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds de I' Ajuntament de Llagostera, conscient 
que l'actual model de ciutat basat en l'ús intensiu del cotxe té un gran impacte fins i tot 
en els pobles, i que la tendència a reequilibrar l'assignació de l'espai viari en favor dels 
vianants és ja una realitat a molts municipis que han aconseguit una major qualitat de 
vida, en adoptar mesures en aquest sentit. 
Per tal que aquestes mesures es puguin dur a terme en el nostre poble, creiem que ha 
d'establir-se una política de canvi de configuració de la via pública, pel que fa a les 
voreres, corregint problemes que actualment es donen, com poden ésser: 
-els carrers sense voreres. 
-els carrers que tenen unes voreres l'amplada de les quals les fa intransitables per al 
vianant, que es veu forçat a transitar per l'espai reservat a la circulació rodada. 
-els carrers que tenen voreres intransitables, i que a més pateixen el problema de 
l'aparcament en doble fila. 

Per tot això, el sotasignant com a portaveu del Grup Municipal d'IC-EV, presenta el 
següent escrit i sol·licita a l'Alcalde que, d'acord amb el que disposa l'article 103.2 de la 
Llei 8/87 de 15 d'abril, s'inclogui en l'ordre del dia de la propera sessió, sigui ordinària 
o extraordinària. 
Una vegada s'hagi inclòs a l'ordre del dia, sol·licitem al Ple la seva aprovació amb el 
següent redactat: 
MOCIO 

Els diferents grups que integren el Plenari de l'Ajuntament, fent seves les anteriors 
consideracions, es comprometen a dissenyar un pla d'actuació per tal que en els propers 
anys, amb actuacions que es contemplin en el pla anual d'inversions i en l'elaboració 
dels pressupostos, es canviï l'actual configuració de trama urbana pel que fa a les 
voreres, ampliant-les a fi de reduir l'impacte que la circulació rodada té en la població i 
per tal de donar al vianant la prioritat que es mereix en el terreny de la mobilitat. 
Aquest Pla d'actuació es donarà a conèixer al Ple amb anterioritat a l'aprovació del 
pressupost municipal de l'any 1997. 
Llagostera, 22 de novembre de 1996.-
J.LLUÍS POSTIGO GARCIA." 

El Sr. Navarro pren la paraula i manifesta que la configuració del poble de Llagostera no 
afavoreix la mobilitat dels vianants, les voreres han quedat estretes, pensen que en molts 
llocs el fet d'ampliar la vorera evitaria l'aparcament en doble fila. També en cas 
d'acceptar-se la moció, seria preveure l'accés de minusvàlids. 
El Sr. Fèlix Pallarols diu que el que proposa la moció obligaria a una important 
inversió. Diu que l'equip de govern s'ha marcat una línia d'actuació i prioritats com són 
el Carrilet, el Puig del General, la Travessera de Sant Feliu i les Unitats d'Actuació 
núms. 4 i 5 i que per tant, no seria possible assumir-ho. 
El Sr. Postigo diu que el que pretén la Moció és que es tingui en compte quan es facin 
noves actuacions, no amb el que ja hi ha, el que vol es afavorir un model de ciutat. 
La Sra. Sancho diu que el redactat de la moció no queda massa clar amb el que diu el Sr. 
Postigo. 

El Sr.Navarro diu que el que demana la moció és que abans de la presentació del 
pressupost del 97 es conegui quina partida s'hi destinarà, no que s'hagi de fer tot el 97. 
La Sra. Sancho diu que amb la redacció actual no es pot aprovar, ja que no es pot dir sí a 
una cosa que es desconeix quin abast pot tenir. Proposa que es deixi sobre la taula per 
estudiar-ho més a fons. 
El Sr. Postigo manifesta la seva conformitat a deixar-ho sobre la taula. 
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19è.-MOCIÓ D'IC-EV PER COL.LOCAR APARCAMENTS PER A 
BICICLETES.-

Es llegeix la següent moció: 

"El Grup d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds de l'Ajuntament de Llagostera, conscient 
que l'actual model de ciutat basat en l'ús intensiu del cotxe té un gran impacte fins i tot 
en els petits municipis, i que la tendència a incrementar l'ús de la bicicleta és un dels 
canvis que afavoreix una major qualitat de vida, tant per a qui en fa ús com per a la resta 
de la població, que surt beneficiada en veure's substituïda la mobilitat basada en un 
vehicle a motor per una basada en fórmules més respectuoses amb l'entorn. 
Considerant que un Ajuntament sensible i respectuós amb el medi ambient ha d'afavorir 
al màxim l'ús de la bicicleta en el seu municipi. 
Per tot això, el sotasignant com a portaveu del Grup municipal d'IC-EV, presenta el 
següent escrit i sol·licita a l'Alcalde que, d'acord amb el que disposa l'article 103.2 de 
la Llei 8/87 de 15 d'abril, s'inclogui en l'ordre del dia de la propera sessió, sigui 
ordinària o extraordinària. 
Una vegada s'hagi inclòs a l'ordre del dia, sol-licitem al Ple la seva aprovació amb el 
següent redactat: 
MOCIÓ 
Els diferents grups que integren el Plenari de l'Ajuntament, fent seves les anteriors 
consideracions, es comprometen a: 

Primer.-Col.locar aparcaments per a bicicletes en els espais propers a locals públics 
(com poden ésser l'Institut, la Biblioteca, les Escoles, el Dispensari Municipal, etc) i en 
altres espais (com la Plaça de Catalunya), per tal d'afavorir l'ús d'un transport 
respectuós al màxim amb el medi ambient. Aquest compromís implica que aquesta 
actuació es contempli en el pla anual d'inversions i en l'elaboració del pressupost 
municipal de l'any 1997. 

Segon.- Adoptar un paper actiu en la consecució del projecte de transformació de 
l'antic traçat del "carrilet" en carril-bici, que quedarà reflectit tant en les reunions que 
celebri el Consorci del Carrilet com en les sessions plenàries d'aquest Ajuntament. 
Llagostera, 22 de novembre de 1996.-
J.LLUIS POSTIGO GARCIA". 

Pren la paraula el Sr. Postigo i diu que el que es pretén és propiciar un canvi de 
mentalitat, que no es tracta que en el pressupost del proper any s'hagi de contemplar 
posar aparcaments de bicicletes a tot el poble, sinó que es pot anar fent de mica en mica. 
La Sra. Sancho diu que en el cas concret de l'Institut s'han tingut contactes amb la 
Direcció del Centre i l'APA i que de cares al proper any se'n posaran una trentena, 
quant a la resta de punts s'hauran d'estudiar. 
El Sr. Postigo diu que pel que fa al segon punt de la moció planteja que l'Ajuntament de 
Llagostera intenti dinamitzar el tema, ja que sembla que no es porta amb massa 
dinamisme per part dels Ajuntaments implicats, deixa a criteri de l'equip de govern les 
iniciatives que es poden prendre i el que pretenen és la declaració d'intencions. 
La Sra. Pla manifesta que hi votaran a favor, però quant al tema de l'aparcament de 
bicicletes, creuen que s'ha de fer un estudi per col·locar-los on es puguin rendibilitzar. 

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per unanimitat dels presents. 



20è.-MOCIÓ D'ERC PER SOL.LICI1'AR UN INFORME TÈCNIC SOBRE 
L'ABOCADOR DE SOLIUS AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
DECLARAR LA VOLUNTAT DE L'AJUNTAMENT DE CLAUSURAR-LO EN 
EL TERMINI MÉS BREU POSSffiLE".-

Es llegeix la següent moció: 

"Jordi Noguera i Sabarí, Regidor i Portaveu del Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament 
de Llagostera s'adreça al Ple per tal de presentar la següent proposta per a què es debati 
i s'aprovi: 
Exposició de motius: 
-Atès que des del Grup Municipal d'ERC tenim sospites que l'abocador de Solius no 
reuneix les condicions òptimes per a poder-lo anomenar controlat. 
-Atès que aquest abocador en els seus inicis no era controlat i té una primera fase, ja 
clausurada, que no reuneix totes les condicions apropiades per a garantir la seguretat. 
-Atès que la primavera de l'any 92 es va produir un esllavissament d'un mur de la 
segona fase de l'abocador, que comportà que les deixalles arribessin, a través del 
Ridaura, a la platja de Platja d'Aro. 
-Atès que quan plou de forma considerable és necessària la ràpida intervenció dels 
bombers per poder bombar l'aigua que es desborda de les basses de lixiviats i pluvial. 
-Atenent els fets que darrerament s'han produït en un abocador de La Corunya. 
Atenent tot el què s'ha exposat, el Grup Municipal d'ERC, proposa l'adopció dels 
següents acords: 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que 
elabori un informe tècnic que garanteixi que l'abocador de Solius no es poden produir 
esllavissaments ni ruptures de cap de les seves fases. 
Segon.- Comunicar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la 
voluntat d'aquest Ajuntament de clausurar en el termini més breu possible aquest 
abocador convencional per passar a un nou model de recollida selectiva. 
Tercer.- Comunicar aquests acords als municipis integrants de la Mancomunitat de la 
Conca del Ridaura. 
Quart.- Portar aquesta proposta al Consorci de l'Abocador de Solius per a què sigui 
aprovada." 

La Sra. Sancho pren la paraula i diu que a partir del moment que va prendre possessió 
com Alcaldessa, uns dels temes que va estudiar primerament és l'abocador, que l'ha 
visitat i pensa que està ben gestionat. Estan d'acord en algun punt de la moció, però no e 
demanda de clausurar l'abocador, ja que no està prou estudiat què vol dir això. Ells 
diuen sí a l'abocador però en condicions i és en aquest sentit que treballaran. 

S'acorda modificar la Moció en el sentit de treure el punt 2n. i s'aprova per unanimitat 
amb el següent redactat: 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
que elabori un informe tècnic que garanteixi que l'abocador de Solius no es poden 
produir esllavissaments m ruptures de cap de les seves fases . 
Segon.- Comunicar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la 
voluntat d'aquest Ajuntament de passar a un model de recollida selectiva, tal com 
preveu el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (Llei 6/93 de 
Residus de Catalunya. 
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Tercer.- Comumcar aquests acords als municipis integrants de la Mancomunitat de la 
Conca del Ridaura. 
Quart.- Portar aquesta proposta al Consorci de I' Abocador de Solius per a què sigui 
aprovada." 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les dotze de la nit s'aixeca la sessió de la 
qual s'estén aquesta acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la Secretària, 
que ho certifico. 

L'ALCALDESSA LA SECRET ÀRIA 

~Tt; ,,, 

ACTA No 17/96 DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 12 DE 
DESEMBRE DE 1996.-

A la vila de Llagostera a les zero hores i cinc minuts del dia dotze de desembre de mil 
nou-cents noranta-sis es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió extraordinària sota la Presidència de I' Alcaldessa, Sra. Pilar Sancho Espigulé i 
amb l'assistència dels Regidors Srs. Fenní Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, 
Fèlix Pallarols Negre, 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 Bamadas. 

La Sra. Sancho pren la paraula i manifesta que el motiu de la urgència és el fet que la 
Pòlissa de Tresoreria de la Residència "Josep Baulida" no pot esperar i proposa que el 
Ple es reuneixi en convocatòria extraordinària urgent . 

lr.-RATIFICACIÓ URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.-

El Ple ratifica per unanimitat la urgència de la convocatòria. 

2n.-RATIFICAR UN ACORD DE LA JUNTA DEL PATRONAT MUNICIPAL 
RESIDÈNCIA "JOSEP BAULIDA" RELATIU A LA CONTRACTACIÓ D'UNA 
PÒLISSA DE TRESORERIA.-

Es llegeix el següent acord adoptat per la Junta del Patronat: 

Primer.- Ratificar el següent acord de Ja Junta del Patronat Municipal de la Residència 
"Josep Baulida", adoptat en sessió celebrada el d1a 9-12-1996: 
"A proposta del Sr. Tresorer, s'acorda contractar una Pòlissa de Tresoreria de 
15.000.000-PTA amb la Caixa de Girona, amb les següents condicions: 
Interès: Indexat a MIBOR. 



Interès sortida: Mibor+ 0'30%. 
Interès revisió: Trimestral, mibor e mesos+ 0'30% 
Comissió d'obertura: 0'25%. 
Comissió no disponibilitat: 0'0%. 
Termini: 1 any. 
Traslladar l'acord al Ple de l'Ajuntament. 

Segon.- Facultar l'Alcaldia-Presidència per a quantes actuacions siguin necessàries 
per a l'execució d'aquest acord. 

El Ple per unanimitat dels presents es dóna per assabentat. 

3r.- DIMISSIÓ DEL SR. ANTONI NAVARRO ROBLEDO COM A MEMBRE 
DEL PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA "JOSEP BAULIDA" I 
NOMENAMENT DE LA SRA. MONTSERRAT PLA FONT.-

El Sr. Noguera manifesta que atès que es va pactar que es farien rotacions entre els 
grups de l'oposició per participar en els Organismes Autònoms i que en el Ple de 30-
10-1996 ja es va fer el canvi en la Mancomunitat de l'Abocador de Solius, proposa que 
s'aprovi el canvi en el Patronat Municipal de la Residència "Josep Baulida" 

Per unanimitat dels presents s'aprova: 

Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. Antoni Navarro Robledo com a representant de 
l'Ajuntament al Patronat Municipal de la Residència "Josep Baulida". 

Segon.- Nomenar la Sra. Montserrat Pla Font com a representant de l'Ajuntament en 
l'esmentat Patronat. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Junta del Patronat Municipal Residència "Josep 
Baulida". 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les zero hores i quinze minuts s'aixeca la 
sessió de la qual s'estén aquesta acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la 
Secretària, que ho certifico. 

L'Alcaldessa La Secretària 

-± 
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Diligència.- Per fer constar que en data d'avui es tanca el llibre 
d'Actes de les sessions del Ple Municipal tingudes durant els anys 
1995 i 1996. La primera sessió que hi consta és la del dia 24 de 
gener de 1995 i l'última la sessió del dia 12 de desembre de 1996. 
Aquest llibre consta de 128 folis rubricats, segellats i numerats des 
del 617902-A al 617955-A , del 97 4833-A al 97 4887 -A i del 
974960-A al 974978-A. Els folis números 974822-A al 974832-A 
han quedat anul·lats per error en la transcripció mecànica. Ho 
certifico. 

Llagostera, 12 de desembre de 1996. 

La Secretària 
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