
 
 
 
 
 

ACTA Nº 1/97 DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 29 DE 
GENER DE 1997.- 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou de gener de mil nou-
cents noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa, Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs Gavilán, Montserrat Pla Font, 
Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi 
Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència el Sr. Fèlix Pallarols Negre. Actua com a 
Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.   
 
La Presidència declara oberta la sessió. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que el seu grup vol sotmetre a la 
consideració del Ple, amb caràcter d’urgència, una moció relativa a la situació 
financera en què es troba l’IES de Llagostera, ja que no els arriben les transferències 
d’Ensenyament i proposant que l’Ajuntament faci una bestreta a l’IES,  que no paga 
el llum ni el telèfon per manca de recursos.  
La Sra. Presidenta respon que no veu la urgència. Que l’IES ha rebut d’Ensenyament 
el que correspon per manteniment i ho ha destinat a instal·lacions. Pensa que en tot 
cas no és de competència municipal i tampoc no entén  per què es fa servir la via 
d’una Moció al Ple, ja que sempre que l’equip directiu ha demanat una entrevista o 
quelcom, se’ls ha atès. Pensa que abans s’ha d’estudiar i per tant, no votaran a favor 
de la urgència.  
El Sr. Navarro diu que hi ha moltes coses que no són de competència municipal i que 
es fan.  
 
Sotmesa la urgència a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor  5 (IC-EV, PSC i ERC). 
En contra  6 (CiU) 
 
Seguidament el Sr. Noguera també manifesta que vol sotmetre a la consideració del 
Ple una Moció relativa al reconeixement del Comitè Olímpic Català i la creació de 
Seleccions Catalanes. 
La Sra. Presidenta respon que tampoc no veu la urgència en aquest tema i per tant, i 
votaran en contra.  
 
Sotmesa la urgència a votació, és rebutjada amb el següent resultat:  
A favor 1 (ERC) 
Abstencions  4 (IC-EV i PSC)  
En contra 6 (CiU) 
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 11 I 12-12-
1996.- 
 
 



Per unanimitat dels presents, són aprovades les actes de les sessions dels dies 11 i 12 
de desembre de 1996. 
 
2n.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOAN PARETA FAUSELLAS COM A 
REGIDOR MUNICIPAL.- 
 
Seguidament la Secretària formula al Sr. Joan Pareta i Fausellas la següent pregunta:   
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor amb lleialtat al  Rei i guardar i fer guardar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat?. 
El Sr. Joan Pareta  Fausellas promet el càrrec i s’incorpora a la sessió com a membre 
de ple dret.  
 
3r.- APROVAR LA CREACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula la Sra. Pla, que manifesta  que estan 
d’acord amb la proposta i que s’alegren que hi hagi hagut un canvi, ja que ells havien 
manifestat moltes vegades la necessitat d’aquest òrgan.  
El Sr. Postigo també manifesta que el seu grup està d’acord en la creació d’aquest 
òrgan, tot i que pensa que es tracta d’una prova i que si es veu que no és suficient 
s’hauria d’anar per fer Comissions Informatives. Afegeix que de la proposta sembla 
que se’n desprèn que la Junta es reunirà abans del Ple Ordinari, ells creuen que encara 
que no hi hagi Ple s’haurien de reunir per rebre informació. Seguidament diu que en 
el que no estan d’acord és en el 3r. apartat de la proposta, en el qual es fixa la 
retribució a percebre pels portaveus, ja que pensen que és massa, tal com ja varen 
manifestar en el Ple on es varen fixar  les indemnitzacions per assistència als Plens.  
El Sr. Navarro diu que en aquesta etapa de govern, les assistències al Ple dels regidors 
s’ha incrementat un 100% en relació a l’anterior, la qual cosa troben desmesurada. 
La Sra. Presidenta respon que en la reunió que es va parlar de la creació de la Junta de 
Portaveus, on  eren representats tots els grups i en representació d’IC-EV el Sr. 
Postigo ja es va debatre el tema i que tothom va estar-hi d’acord. També afegeix que 
ha fet consultes a diferents Ajuntaments i Consells Comarcals i a tots on hi ha Junta 
de Portaveus es retribueix l’assistència.  
El Sr. Postigo diu que no és  cert que ell manifestés la seva conformitat i que 
s’abstindran en la votació pel fet de no estar d’acord amb aquest punt de la proposta. 
La Sra. Sancho acaba dient que si bé és cert que a la reunió inicialment el Sr. Postigo 
no hi estava d’acord, va dir que si la majoria ho considerava convenient no hi posaria 
objecció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  10 (CiU, PSC i ERC). 
Abstencions  2 (IC-EV) 
  
Primer.- Crear la Junta de Portaveus Municipal, que estarà constituïda per un  
membre de cada grup dels que formen la Corporació.  
Segon..- La Junta de Portaveus es reunirà el penúltim dijous de cada mes per tractar 
els temes que s’hagin de debatre a les sessions ordinàries del Ple i sempre que la 
convoqui   el President de la Corporació,  de pròpia iniciativa o a petició de la resta de 
grups.  
Tercer.- Fixar la quantitat de 5.000—PTA  com indemnització a percebre per 
assistència a les reunions de la Junta de Portaveus.  
 



 
 
 
4t.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT D’HONORS I 
DISTINCIONS MUNICIPALS.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula la Sra. Pla, la qual demana unes 
aclaracions. 
La Sra. Sancho respon a la Sra. Pla que el text és tal com es va quedar a la reunió.  
El Sr. Postigo manifesta que estan d’acord amb el Reglament i que el que serà 
realment important serà com s’apliqui.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’Honors i Distincions. 
Segon.- Exposar-lo al públic per un període de 30 dies mitjançant la publicació al 
B.O.P. i al Tauler d’Anuncis. 
Tercer.- Si no s’hi presenten al·legacions es considerarà aprovat definitivament.    
 
5è.- DESIGNAR LA SRA. PILAR SANCHO ESPIGULÉ COM A 
REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN LA MANCOMUNITAT  
INTERMUNICIPAL DE LA CONCA DEL RIDAURA.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i demana a la Sra. 
Sancho si ella assumirà la Presidència de la Mancomunitat.  
La Sra. Sancho respon que no ho sap, ja que l’ elecció del President correspon a la 
resta de membres de la Mancomunitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor  10 (CiU, IC-EV i ERC). 
Abstencions   2 (PSC)  
 
Primer.- Designar la Sra. Pilar Sancho Espigulé com a representant de l’Ajuntament 
a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca del Ridaura. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la  Conca del 
Ridaura. 
 
6è.- DESIGNACIÓ DEL SR. JOAN PARETA FAUSELLAS COM A 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSELL ESCOLAR DEL 
CEIP LACUSTÀRIA. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula el Sr. Navarro i manifesta que el seu 
grup hi votarà a favor, ja que sembla lògic que el Regidor d’Ensenyament assumeixi 
aquests càrrecs. No obstant això, vol fer constar que no li sembla correcte el fet que el 
Sr. Pareta sense haver pres possessió del càrrec de Regidor, ni que el Ple l’hagués 
designat com representant, anés a reunions del Consell com a representant  de 
l’Ajuntament, la qual cosa li consta que ha passat.  
La Sra. Alcaldessa respon que ella va presentar el Sr. Pareta als Consells Escolars i 
que si ha assistit a alguna reunió ho ha fet com a oient i sense prendre cap decisió.  
 
 
 
 



 
El Sr. Navarro diu que no ho troben correcte i que si a les reunions que va assistir el 
Sr. Pareta no va anar-hi la Sra. Sancho, vol dir que en aquestes reunions no va estar-hi 
representat  l’Ajuntament.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  10  (CiU, IC-EV i ERC) 
Abstencions   2  (PSC).        
 
Primer.- Nomenar el Sr. Joan Pareta Fausellas representant de l’Ajuntament al 
Consell Escolar del Col.legi d’Ensenyança Inicial i Primària Lacustària.  
Segon.- Nomenar el Sr.Joan Pareta Fausellas representant de l’Ajuntament al Consell 
Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari.  
 
7è.- CONVOCAR SUBHASTA PER A L’ALIENACIÓ DE DIVERSES 
FINQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL.   
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula el Sr. Bayé, el qual exposa que els 
preus que serveixen de base per a la licitació han experimentat baixa en relació a les 
altres subhastes convocades i que no s’hi varen presentar licitadors.  La valoració l’ha 
feta el tècnic municipal i la baixa en el preu és del voltant del 20 - 25%, segons les 
finques.  
La Sra. Pla pren la paraula i diu que si bé en les anteriors vegades que s’havien tret 
les finques a subhasta, el seu grup havia votat en contra, aquesta vegada ho faran a 
favor, ja que no se subhasta la de la zona industrial que és el que ells havien demanat.  
El Sr. Postigo manifesta que el seu grup també hi votarà a favor i demana que l’Equip 
de Govern expliqui el perquè no es treu a subhasta la finca de la zona industrial, ja 
que  tot i que ells ho troben correcte els agradarà saber el motiu d’aquest canvi 
d’actitud de l’Equip de Govern.    
El Sr. Bayé respon que s’estan fent gestions per intentar promocionar  la indústria i en 
aquests moments es creu convenient estar a l’expectativa sobre què es fa amb aquests  
terrenys . Això no vol pas dir que es descarti la possibilitat de venda de les finques de 
propietat municipal. Diu que possiblement la Junta de Portaveus serà un bon 
instrument per donar informació sobre el tema als grups municipals.  
La Sra. Sancho explica que s’està intentant potenciar la zona industrial i que s’han fet 
contactes amb gent que es dedica a potenciar zones industrials arreu de Catalunya i 
que a l’hora d’adoptar mesures han d’ésser globals per tot el sòl i que per tant, els ha 
semblat que era millor estar a l’expectativa i no vendre les parcel.les fins que no 
estiguin estudiades les mesures de potenciació.  
El Sr. Postigo diu que els alegra el canvi d’opinió i que hi votaran a favor, ja que 
aquesta postura que ha exposat la Sra. Sancho és la que el seu grup ha defensat 
mentre que l’equip de govern defensava que la venda era la millor solució.  
El Sr. Bayé respon que el canvi d’opinió ve fonamentat en els contactes que s’han 
tingut i tal com ha dit abans no es descarta la possibilitat de venda, tot i que pensen 
que en aquest moment és millor esperar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.     
 
Primer.- Alienar mitjançant subhasta les següents parcel.les: 
3 parcel.les de la urbanització Mont-Rei: 
 
 
 



Parcel.la nº 28. Extensió superficial 1.073’88 m2.  
Inscrita al tom 2311, llibre 106, foli 73, finca 4771, inscripció 1ª. 
Parcel.la nº 51. Extensió superficial 764’80 m2.  
Inscrita al tom 2311, llibre 106, foli 76, finca 4772, inscripció 1ª. 
Parcel.la nº 54. Extensió superficial 746’73 m2. 
Inscrita al tom 2311, llibre 106, foli 79, finca 4773, inscripció 1ª. 
1 parcel.la de la Urbanització La Mata: 
Parcel.la nº 35. Extensió superficial 1.120 m2. 
Inscrita al tom 2818, llibre 136, foli 221, finca 6201, inscripció 1ª. 
5 parcel.les de la urbanització Mas Gotarra: 
Parcel.la nº 164. Extensió superficial: 412 m2.  
Parcel.la nº 165.  “ “  426 m2. 
Parcel.la nº 166. “ “  445 m2. 
Parcel.la nº 167 “ “  434 m2. 
Parcel.la nº 168 “ “  423 m2. 
Aquestes 5 parcel.les estan agrupades en una sola finca, inscrita al tom 2612, llibre 
120, foli 144, finca 5662, inscripció 1ª. 
Parcel.la situada a l’Avgda. del Gironès: 
Solar edificable. Extensió superficial 135’60 m2.  
Inscrits 39’35 m2. Al tom 2739, llibre 130, foli 16, finca 6045, inscripció 1ª i la resta 
96’25 m2. Al tom 2844, llibre 139, foli 81, finca 1804-N, inscripció 17ª.  
Segon.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir la 
subhasta i disposar-en la publicació pel termini de quinze dies en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament, en el B.O.P. i en el D.O.G.C. 
Tercer.- Donar-en compte al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya abans de la resolució definitiva.          
  
8è.- RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL P.E.R.I. D’UNA ILLA D’HABITATGES 
SITUADA ENTRE LA CTRA. DE TOSSA, PLAÇA DEL CARIIL I CARRER  
BARCELONA I SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord  i pren la paraula la Sra. Pla, la qual manifesta que avui 
és un dia que estan de celebracions, ja que en aquest tema també hi ha hagut un canvi. 
Ells varen presentar al·legacions ja que consideraven que era una modificació que 
perjudicava el poble i ara se’ls dona la raó.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que si poguessin votarien dues vegades a favor. En 
aquest tema ells ja havien manifestat la seva disconformitat i ara també se’ls dona la 
raó i estan contents que es rectifiqui.  
La Sra. Sancho manifesta que no es tracta de donar la raó. Diu que en democràcia es 
funciona així i que es fan els tràmits legals i s’estudien les al.legacions i en aquest cas 
s’ha cregut convenient estimar-les.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.        
 
Primer.- Estimar  les al·legacions presentades pels Srs. Josep Codina Costa, 
Montserrat Pla Font en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya i Josep-
Lluís Postigo García en representació del grup polític municipal d’Iniciativa per 
Catalunya-Els Verds en el tràmit d’informació pública del “Pla Especial de Reforma  
 
 
 



Interior de l’illa d’habitatges compresa entre la carretera de Tossa, Plaça del Carril i 
carrer Barcelona.” 
Segon.- Suspendre la tramitació de l’expedient. 
Tercer.- Comunicar aquest acord al promotor del P.E.R.I. i als al.legants.  
 
9è.- APROVAR EL PRESSUPOST DESGLOSSAT DE LA U.A. CARRILET-1, 
CONVOCAR SUBHASTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I 
APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS PER LES QUALS ES REGIRÀ.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula i diu que estan d’acord que 
es comenci a urbanitzar aquest sector, però que no estan d’acord en la divisió en dos 
polígons.  
La Sra. Sancho pren la paraula i explica que s’ha fet aquesta divisió en dos polígons, 
ja que hi ha un sector on no hi ha problemes i no cal la  reparcel.lació, mentre que al 
més petit s’ha de fer la reparcel.lació. Es començarà  pel Polígon I i mentrestant  
s’han fet els tràmits pel  Polígon II. 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup va debatre molt sobre el tema i 
sobre el fet que ell s’abstingués. No obstant, i donat  que el coneix bé, ell exposarà la 
postura del seu grup  i s’abstindrà en la votació. Segueix dient que el que vol dir en 
primer lloc és que l’actuació del Grup de CiU en aquest tema ha estat nefasta. Que el 
projecte que ara  s’ha d’executar i que perjudica alguns veïns i encareix el projecte, és 
perquè s’ha hagut d’ajustar al projecte que s’havia fet a la Urbanització Gotarra i que 
tot i que es diu que no hi ha  altra solució, els consta que sí que n’hi ha d’altres.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor 7  (CiU) 
Abstencions 4 (PSC, ERC i Sr. Postigo)  
En contra  1 (Sr. Navarro)  
   
Primer.- Aprovar el pressupost del Projecte desglossat i actualitzat de data 3-9-1996, 
corresponent a la Unitat d’Actuació Carrilet-1, el qual importa la quantitat de 
51.702.790—PTA. 
Segon.-Convocar subhasta pública per a la contractació de les obres d’urbanització de 
la Unitat d’Actuació Carrilet-1. 
Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions que regirà la contractació de les obres pel 
procediment esmentat.  
Quart.- Sotmetre a informació pública, pel termini de quinze dies, mitjançant anunci 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la 
Província, el plec de condicions, a l’efecte de possibles reclamacions. S’anunciarà 
simultàniament la subhasta pública a què fa referència.  
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Sra. Alcaldessa o 
membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present 
acord. 
 
10è.- APROVAR EL REPARTIMENT DE QUOTES URBANÍSTIQUES PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ CARRILET-1.- 
 
 
 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que la seva postura 
serà la mateixa que en el tema anterior. Demana una aclaració sobre fins on arriba la 



vorera que s’ha de construir en aquesta Unitat d’Actuació, ja que diu que seria més 
lògic que s’inclogués en la Urbanització del carrer de Tossa.  
La Sra. Sancho respon que les dues finques que també estan afectades per la 
urbanització de la Ctra.  de Tossa, ara només pagaran per una part i quan s’executi 
l’altre projecte, per la resta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor 7 (CiU) 
Abstencions 4 (PSC, ERC i Sr. Postigo) 
En contra  1 (Sr. Navarro)      
 
Primer.- Declarar la innecessarietat de la reparcel.lació de la U.A. Carrilet-1. 
Segon.- Aprovar el repartiment de les quotes d’urbanització que corresponen als 
propietaris de la U.A. Carrilet-1 per les obres d’urbanització.  
Tercer.- Notificar individualment als propietaris afectats aquest repartiment de 
quotes amb caràcter provisional i a compte de la liquidació definitiva dels costos 
d’urbanització           
un cop realitzades les obres.  
 
11è.- SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER A PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS 
D’ACCÉS AL NUCLI DE LA BRUGUERA, INCLOSA EN EL PROGRAMA  
GENERAL DE 1997.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Sancho pren la paraula i exposa que, vist el 
resultat de la consulta feta als veïns, s’ha decidit no tirar endavant aquest projecte. 
L’equip de govern tenia clar que era un benefici i una millora per a la gent del sector, 
no obstant això i a la vista de l’oposició d’un percentatge tan elevat de veïns, no 
s’executarà. El projecte era un projecte correcte i que garantia que seria una obra 
duradora, per la qual cosa el seu cost era elevat. Per tot això i per tal de no perdre la 
subvenció atorgada, es demana un canvi de destinació. Una part es destinarà a 
incrementar la que hi ha concedida per la Ctra. de Tossa i l’altra per als col·lectors de 
sanejament de tres urbanitzacions.   
El Sr. Postigo pren la paraula i demana si se sap si la Diputació augmenta la 
subvenció en els tres milions que es varen demanar. 
La Sra. Sancho respon que aquesta petició de canvi de destinació no afecta la 
subvenció de la Diputació, que encara s’està estudiant què es fa. 
El Sr. Postigo pren de nou la paraula i diu que dubten que no hi hagi solucions 
intermitges  entre no fer res o bé fer el projecte tan ambiciós que s’ha redactat i que 
segur que hi ha alternatives.  
La Sra. Sancho respon que a criteri del tècnic i per garantir la durada de les obres, 
aquest és el projecte mínim acceptable i, per tant, no es farà un projecte que no tingui 
garantia de poder tenir una durada acceptable. No obstant això, estan contents d’haver 
tingut la iniciativa i haver-ho intentat, tot i que respectaran l’opinió dels veïns.  
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que a l’hora d’arranjar els camins de pagès 
s’hauria de fer una comissió o junta de pagesos, per tal d’escoltar la seva opinió sobre 
les prioritats. 
 
 
 
La Sra. Gispert diu que ja està en contacte amb gent dels diferents sectors en 
representació dels pagesos.  



També diu que fa consultes als veïns com dur a terme les actuacions. Diu que en 
aquests moments i a causa de les fortes pluges a molts camins hi ha molt de fang i és 
de mal resoldre.  
La Sra. Sancho manifesta que la Regidora està oberta a tothom per rebre 
suggerències, però que de tota manera  es podria fer una comissió de gent dels 
diferents sectors per tractar el tema.  
El Sr. Navarro respon a la Sra. Gispert que si són representants dels  pagesos, potser 
els haurien d’escollir ells. Pel que fa al projecte, diu que si s’hagués fet la consulta 
prèvia a la redacció del projecte s’haurien estalviat aquests diners que ha costat a 
l’Ajuntament.  
També diu que atès que es va apujar al màxim la contribució rústica dient que es faria 
aquest projecte, s’haurà d’incrementar la partida d’arranjament de camins. També diu 
que no es tenen en compte les prioritats inicials que es varen presentar al PUOSC.  
La Sra. Sancho diu que no està d’acord amb l’opinió del Sr. Navarro. Que governar 
vol dir prendre decisions. Que no sempre quan es vol tirar endavant un projecte s’ha 
de fer  un sondeig. Que en el pressupost que s’aprovarà es contempla una partida 
important per arranjament de camins.  
Pel que fa el tema de prioritats, la Sra. Sancho respon que sí que es tenen en compte, 
que l’únic que s’ha saltat és la tres, que fa referència a enllumenat i pavimentació de 
voreres del tram urbà de les carreteres C-250 i C-253 que no és possible executar-lo 
en aquest moment per l’elevat cost i els pocs veïns afectats.  
El Sr. Postigo diu que el que és clar és que això no pot tornar a passar, ja que hi ha un 
cost que s’ha de pagar.  
La Sra. Sancho diu que si el tema hagués estat d’algun carrer del poble  o bé alguna 
zona que es necessités pel creixement, l’actitud de l’Ajuntament hagués estat una 
altra i considera que el projecte està ben fet i que en tot cas si els veïns s’hi oposen és 
segurament per l’elevat cost.  
La Sra. Pla diu que és segur que el projecte està bé, però és un canvi radical en el 
sentit de convertir uns camins veïnals en una carretera.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor 7 (CiU) 
Abstencions 5 (PSC, IC-EV i ERC)                    
 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el 
canvi de destinació de la subvenció de 15.000.318—PTA  concedida al Projecte de 
Pavimentació dels camins d’accés al nucli de Bruguera, en el sentit següent:  
a) Destinar la quantitat de 9.538.542—PTA al Projecte d’Ampliació del col.lector de 
sanejament de les U.A. Mont-Rei, La Mata i La Canyera per connectar amb el 
col.lector general d’accés a la depuradora, d’acord amb la proposta inicial realitzada 
per l’Ajuntament de Llagostera.  
b) Destinar la quantitat restant de 5.461.776—PTA a incrementar la subvenció de 
12.000.000—PTA concedida al Projecte d’Ampliació i Reforma  Urbanització Ctra. 
de Tossa.  
 
12è.-MOCIÓ DEL GRUP D’IC-EV EN RELACIÓ A LA INSTAL.LACIÓ DEL 
SERVEI DE DEIXALLERIA EN EL MUNICIPI.- 
 
 
 
Es llegeix la següent Moció: 
 



“Els sotasignants, integrants del Grup Municipal d’Iniciativa per catalunya-Els Verds, 
presenten aquest escrit, i sol.licitem a l’Alcaldessa: 
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: 
Que sigui aprovada amb el redactat que segueix la següent MOCIÓ: 
L’Ajuntament de Llagostera, per tal d’assolir un adequat nivell de protecció del medi 
ambient, i millorar així la qualitat de vida del nostre poble. 
Atès el que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels reidus, i el 
Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya.  
Atès que la gestió dels reidus és una competència pròpia del municipi, i que en el cas 
de Llagostera, s’ha de prestar com a mínim el servei de recollida, de transport, de 
valorització, de disposició del rebuig d’aquest residus i el servei de deixalleria.   
I complint amb la previsió dels articles 38 i següents de l’abans esmentada Llei de 
Residus,  
ACORDA: 
Primer.- Fixar les reserves de sòl necessàries per a l’emplaçament de les instal·lacions 
del servei de deixalleria. 
Segon.- Iniciar les gestions necessàries per tal d’instal·lar l’esmentada planta per a la 
recollida dels reidus, com poden ésser: 
-Sol.licitud de subvencions. 
-Redacció d‘un projecte tècnic per a la instal·lació. 
-Redacció del Reglament Municipal del Servei de Recollida Selectiva de Residus. 
A Llagostera, 24 de gener de 1997. 
J.Lluís Postigo García. Antoni Navarro Robledo”.-    
 
La Sra. Sancho pren la paraula i manifesta que tot i que el seu Grup està d’acord amb 
la Moció no hi donaran suport, ja que aquest tema ja està en marxa i han fet gestions 
amb el Conseller i la subvenció del 50% del cost de la instal·lació està pràcticament 
garantida i en el pressupost que s’està elaborant ja s’ha previst partida per aquest 
concepte i s’ubicarà en algun terreny de la zona industrial.  
El Sr. Postigo diu que Llagostera sempre és l’últim de tot. Que tots els municipis que 
l’han de tenir ja la tenen en marxa o bé tenen els tràmits molt avançats. Afegeix que 
el seu grup ja al principi del mandat varen dir que s’hauria de fer aquesta instal·lació, 
però se’ls va dir que no era necessària.  
El Sr. Llinàs pren la paraula i diu que és cert que hi ha municipis que sí tenen  la 
deixalleria, però són municipis molt més grans que Llagostera.  
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor  5  (IC-EV, PSC i ERC). 
En contra 7 (CiU). 
 
13è.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i pregunta sobre la recollida selectiva de vidre, ja que 
tenen constància que hi ha un conveni signat amb el Consell Comarcal per a la 
recollida selectiva de vidre i no obstant això, el que recull el vidre és l’empresa  
 
 
 
Marcel Navarro, ja que a les estadístiques del Consell Comarcal no hi consta que 
s’hagi recollit un sòl quilo a Llagostera, la qual cosa troben molt irregular, perquè hi 
ha un conveni aprovat pel Ple i que s’incompleix sistemàticament. 



El Sr. Llinàs respon que és cert que es fa això des de sempre i que les tres parts hi 
estan d’acord.  
El Sr. Postigo diu que evidentment tan culpable és l’Ajuntament com el Consell i que 
vol que consti expressament a l’acta que al seu entendre és una concessió il·legal que 
aporta un benefici a l’Ajuntament i a l’empresa Marcel Navarro.  
La Sra. Pla també manifesta que consideren irregular aquest procedir.  
 
El Sr. Noguera pren la paraula i demana com està el tema de la Moció que es va 
deixar sobre la taula en un Ple relativa al repartiment de propaganda a les bústies que 
havia proposat el seu grup.       
El Sr. Postigo diu que el Grup d’IC-EV va dir que portarien un nou text, però que 
encara no està fet.  
 
La Sra. Pla pren la paraula i demana que quan es faci una pregunta al Ple la resposta 
es faci seriosament , ja que al Ple passat es va dir que s’havia fet un requeriment a la 
persona que havia tallat un arbre al Passeig Tomàs Boada, quan això no era cert sinó 
que el requeriment es va fer dies després del Ple, segons consta al Registre. 
 
La Sra. Pla pren de nou la paraula i diu que hi ha una casa al carrer Migdia-Bonaire, 
on estan caient les teules i s’ha enfonsat un tros de teulat que ofereix perill i hi ha 
molts coloms. Demana que es prenguin mesures preventives.  
La Sra. Sancho diu que es demanarà als Tècnics que facin un informe. 
 
La Sra. Pla formula al Sr. Pareta un prec en el sentit que es convoqui un Consell 
Escolar Municipal, ja que l’any 1996, no ha haver-ni cap.   
El Sr. Pareta diu que es convocarà.  
 
El Sr.Navarro demana si s’ha donat resposta a l’escrit relatiu a sòl per a vivendes que 
va adreçar l’Institut Català del Sòl.  
La Sra. Sancho  respon que en aquests moments no té present que s’hagi contestat. 
 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que fa un quants plens que va dir-se que es 
convocaria el Consell Escolar i no s’ha fet, tot i que s’hauria de convocar tres vegades 
l’any i demana que es convoqui.  
 
El Sr. Navarro diu que vol formular un prec, en el sentit que es tingui en compte que 
atesa la situació econòmica que té l’IES, l’Ajuntament els faci un préstec, el qual 
retornarien quan arribés l’assignació trimestral i per tant, el cost per l’Ajuntament 
seria zero.  
La Sra. Sancho respon que li sap greu que aquesta petició hagi d’arribar per aquesta 
via i que el camí més normal seria que l’Equip Directiu de l’Institut s’hagués posat en 
contacte amb el Regidor. Que és evident que l’Ajuntament és el primer interessat  que 
vagi bé l’Institut  i que dóna la sensació que l’equip de govern no els ha escoltat, quan 
sempre s’han  estudiat les seves peticions i pràcticament s’han atès totes. 
El Sr. Postigo diu que amb  la presentació de la moció si ara demanen que es faci 
aquesta actuació, no han volgut dir que l’equip de govern  no se’n cuida, sinó que van  
 
 
 
anar a l’Institut  i els van explicar el problema i ara aprofitant el Ple els ha semblat 
oportú presentar-ho i que els propis responsables de l’IES els varen dir que el tracte 
amb l’Ajuntament sempre havia estat correcte.  



El Sr. Navarro diu que l’oposició pot demanar qualsevol cosa que sigui per millorar el 
poble i així es fa quan es demana arranjar alguna cosa  i no veu que el cas de l’IES 
sigui diferent.  
El Sr. Postigo diu que ells també son Ajuntament i que el que no poden pretendre es 
condemnar  l’oposició a la passivitat.  
La Sra. Sancho insisteix que no troba correcta la via, ja que tal com ha dit abans, 
sempre s’ha atès l’equip de l’IES.  
El Sr. Navarro diu que aquest tema es va tractar en l’últim Consell Escolar, però com 
que no hi havia representant de l’Ajuntament no se’n va assabentar.      
 
El Sr. Noguera pren la paraula i demana que s’arrangi l’accés de Can Gotarró fins a 
Can Gros.  
La Sra. Gispert respon que ho mirarà.  
 
El Sr. Postigo pregunta com està el contracte amb l’empresa GESESA.  
La Sra. Sancho respon que es tractarà el tema al proper Ple.  
 
El Sr. Postigo demana a la Sra. Gispert  que expliqui, o ara o bé al proper Ple, què 
s’ha fet des del començament del mandat dins la Regidoria de Medi Ambient, ja que 
ells consideren que no s’ha fet res concretament pel Medi Ambient , que hi ha una 
llista molt llarga de competències, però que se’ls dona poc contingut i sembla que 
només hi sigui per fer bonic.  
La Sra. Gispert respon que l’àrea de Medi Ambient és una àrea molt àmplia que 
avarca molts temes que estan també dins altres àrees.   
El Sr. Llinàs diu que les seves competències pel que fa a neteja viària i tractament de 
residus moltes vegades se solapen amb les de Medi Ambient.  
La Sra. Presidenta diu que el Medi Ambient està present en moltes de les 
competències municipals i que qualsevol actuació que es fa, fins i tot arranjar els 
camins,  es cuidar el Medi Ambient.      
 
El Sr. Noguera pren la paraula i pregunta com està el tema dels diners que 
corresponen al municipi, per millorar el patrimoni, per les obres de la Costa de 
l’Alou. 
La Sra. Presidenta respon que fa pocs dies va trucar a Barcelona per preguntar sobre 
el tema i varen dir-li que de moment no hi ha res, que és una petició que fan els 
Ajuntaments però que de moment no té resposta.  
 
El Sr. Noguera demana que es requereixi el propietari perquè netegi el terreny i tregui 
els bidons que hi ha prop de la fàbrica Hunter Douglas. 
Se   li respon que el requeriment ja és fet. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les onze del vespre s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la 
secretària, . 
que ho certifico. 
 

L’ALCALDESSA         LA SECRETARIA  



 
 
 
ACTA Nº 2/97 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE 
FEBRER DE 1997.- 
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de febrer de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fèlix 
Pallarols Negre, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs Gavilán, 
Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro 
Robledo i Jordi Noguera Sabarí.  Actua com a Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors 
Torrents Barnadas.  
 
La Presidència declara oberta la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DEL DIA 29-1-1997. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del dia 29-1-1997. 
 
2n.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES 
DELEGUEN LES FUNCIONS D’ENSENYAMENT I FESTES AL SR. JOAN 
PARETA FAUSELLAS.- 
 
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia de data 10 de febrer, de delegació de 
funcions a favor del Sr. Joan Pareta  Fausellas.  
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta el seu desig que el Sr. Pareta treballi a gust en el 
seu càrrec. No obstant això, diu que els preocupa el fet que l’any passat quan va haver-hi 
un important dèficit a la Festa Major el Sr. Pallarols va manifestar que en part podia ésser 
degut a la seva inexperiència i els fa por que ara no pugui passar el mateix.  
La Sra. Alcaldessa respon que el dèficit de l’any passat no es pot atribuir a la inexperiència 
de ningú, sinó a una sèrie de fets, entre ells que es va canviar la  festa de lloc i això va 
obligar a fer unes despeses de condicionament extres.  
 
3r.- DONAR COMPTE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L’ALCALDIA I 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PAPU-TISORES, EDITORA DEL BUTLLETÍ 
DE LLAGOSTERA.- 
 
La Sra. Alcaldessa fa un resum del conveni signat i per part de la Secretària es llegeix 
íntegre el text. 
El Ple se’n dóna per assabentat.  
 
4t.- DESIGNAR REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI DE LA 
VIA DEL TREN DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A GIRONA.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula per dir que té entès que la 
Sra.Gispert ja va assistir a una reunió d’aquest consorci sense estar nomenada. 
La Sra. Sancho respon que va anar-hi en representació seva, ja que els varen convocar i 
encara no s’havia designat ningú.  
La Sra. Gispert pren la paraula i fa un resum dels temes tractats en la reunió del Consorci a 
la qual va assistir.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup ja va presentar una moció en el seu dia 
relativa al carril de bicicletes en la qual demanaven que l’Ajuntament el tingués com un 
tema prioritari, pel fet que es una via per potenciar el turisme, cosa que consideren es 
prioritària i manifesta que al seu entendre, seria l’Alcaldessa la que hauria d’haver estat 



representant de l’Ajuntament en el Consorci, ja que  el tema és prou important i així ho han 
vist altres pobles veïns que han designat l’Alcalde. 
La Sra. Sancho respon que al seu entendre l’Ajuntament està ben representat en qualsevol 
dels membres del seu equip de govern. L’equip de govern es reuneix cada setmana i es  
comenten tots els temes i per altra banda també hi ha pobles que no han designat l’Alcalde. 
Han donat al Consorci la màxima importància. Té plena confiança en la Sra. Gispert i és 
evident que l’Alcalde no pot ésser a per tot. Afegeix que a la Sra. Gispert li agrada el tema 
i que hi està il·lusionada, que de tota manera s’informarà  la Junta de Portaveus del tema i 
que evidentment si el tema agafa l’envergadura que necessiti acords de Ple, és aquí on es 
debatrà.  
La Sra. Gispert diu que en tot cas en aquest moment cal un projecte en el qual hi hauran de 
col.laborar els tècnics dels respectius Ajuntaments.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 8 (CiU) 
Abstencions 5 (PSC, IC-EV i ERC)       
 
Primer.- Designar la Sra. Fina Gispert Massa, Regidora d’aquest Ajuntament, com a 
representant de l’Ajuntament de Llagostera al Consorci de la Via del Tren de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona. 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci de la Via del Tren de Sant Feliu de Guíxols a 
Girona. 
 
5è.-APROVAR LES BASES QUE REGIRAN EL CONCURS D’IDEES PER AL 
LOGOTIP I L’ESLÒGAN DEL MUNICIPI.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Sancho pren la paraula i diu que la iniciativa va 
ésser dels membres del Butlletí de Llagostera, no obstant això i atès que és un eslògan i un 
logotip per al poble, l’Ajuntament l’ha assumit i s’han elaborat aquestes bases.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents 
Primer.- Aprovar les bases del concurs d’idees per al logotip i l’eslògan de la vila de 
Llagostera. 
 
6è.- NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT AL CONSELL 
DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.-  
 
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que al seu entendre no és lògic limitar el nombre 
de regidors que poden anar al Consell i que no hi puguin estar representants tots els grups. 
Que ells renunciarien a la Junta per tal de poder anar al Consell i tenir la informació.  
 
La Sra. Pla diu que les al.legacions que ja va presentar el seu grup anaven en aquest sentit i 
manifesta que s’ha fet un pas enrera  respecte als Estatuts anteriors.  
Finalment són designats per unanimitat els següents membres per formar part del Consell 
del Patronat Municipal d’Esports: 
Sr. Narcís Llinàs i Gavilán. 
Sra. Fina Gispert i Massa. 
Sr. Joan Fabrellas i Lloveras. 
Sr. Jordi Noguera i Sabarí. 
 
7è.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A 
L’EXERCICI DE 1997.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula la Sra. Alcaldessa i exposa que cada 
Regidor va elaborar primerament  el pressupost de la seva àrea, després s’ha fet de manera 
comuna entre tots els Regidors, segons l’ordre de prioritats. Afegeix que en el moment 
d’elaborar el pressupost no es pot oblidar que pel que fa a les despeses moltes son 
ineludibles perquè són destinades al personal i funcionament dels serveis. Seguidament 



dóna la paraula al Sr. Bayé, el qual explica que el pressupost té dos grans components, 
ordinari i d’inversions.  
En primer lloc explica de manera detallada les inversions previstes.  
El Sr. Noguera demana, pel que fa a la inversió per a eliminació de barreres 
arquitectòniques, si s’ha fet alguna consulta als afectats per saber realment quins temes 
són prioritaris.  
El Sr. Bayé respon que inicialment és previst  l’ascensor del Dispensari.  
El Sr. Postigo afegeix que li sembla recordar que aquesta és una actuació que es va 
sol.licitar que s’inclogués com una obra del PUOSC del Consell Comarcal i pregunta si 
s’ha concedit. 
La Sra. Sancho respon que en cas que el Consell es faci càrrec de la instal.lació de 
l’ascensor, serviran per eliminar altres barreres arquitectòniques.  
El Sr. Bayé segueix dient que la subvenció destinada als camins del veïnat de Bruguera  es 
destinarà a la construcció d’un edifici polivalent. També explica que la partida de 
2.000.000—oberta per accessos a l’Institut  només s’hi ha posat per tenir una partida 
oberta, ja que encara no se sap quina solució s’adoptarà i, per tant, se’n desconeix el cost. 
Seguidament exposa detalladament la procedència dels ingressos.  
El Sr. Fabrellas pren la paraula i pregunta per la partida de combustible de la Policia, ja 
que diu que no entén per què hi figura menys quantitat que el que s’ha gastat l’any 1996.  
El Sr. Bayé diu que ho mirarà, ja que és clar que quasi segur que no es gastarà menys.  
La Sra. Pla pren la paraula i pregunta sobre la partida de 5.000.000—PTA per enllumenat 
i diu si és per millora o per manteniment i pregunta si es pensa fer les revisions 
preceptives, que ells  
ja havien demanat.  
El Sr. Fabrellas diu que les instal·lacions de llum no estan en bones condicions.  
El Sr. Pallarols respon que la partida és de manteniment i que no és previst fer la revisió, 
no obstant això, cada actuació nova que es fa serveix per millorar les xarxes velles, ja que 
han de suportar menys càrrega. 
La Sra. Pla diu que aquestes revisions son obligatòries i que en cas de produir-se algun 
accident, l’Alcaldessa en seria responsable.            
La  Sra. Pla també pregunta si aquest any s’arranjaran carrers. 
El Sr. Pallarols respon que sí, ja que el gas ja haurà acabat les instal.lacions. 
La Sra. Pla pregunta quines despeses hi ha incloses en la partida de plànols, projectes i 
assessorament i també si es portaran a terme les inversions que no es varen fer l’any 
passat.  
El Sr. Pallarols respon a la pregunta dient que hi ha els projectes i els honoraris dels 
tècnics no laborals i l’assessor urbanístic. 
La Sra. Pla també pregunta sobre l’increment que ha sofert la partida per indemnització 
dels membres del  Consistori.  
El Sr. Bayé respon que és una previsió i que en tot cas si no es disposa de tota no passa 
res.  
La Sra. Pla pren de nou la paraula i diu que tampoc estan d’acord en la partida d’inversió 
per informàtica, ja que l’any passat s’hi va invertir una quantitat important i no es veu cap 
estalvi en personal, sinó increment. Al seu entendre els diners han de revertir en el poble i 
no millorar el funcionament intern de l’Ajuntament.  
El Sr. Bayé diu que aquest tema ja es va debatre l’any passat. És evident que la gent que 
ho fa servir hi ha notat una millora. Ara es pretén connectar l’arxiu amb les oficines 
municipals. Amb la base que ara hi haurà es podrà mantenir un bon sistema informàtic 
amb poca inversió anual.  
La Sra. Sancho diu que no es pot deixar de banda el progrés.  
La Sra. Pla també pregunta sobre el dèficit que té el Patronat d’Esports. 
El Sr. Bayé respon que el dèficit normalment vé perquè els ingressos que es preveuen per 
la piscina cada any són més reduïts i que mentre les despeses no es redueixen no es 
recapta el previst o sigui que es gasta més del que s’ingressa.  
La Sra. Pla diu que s’hauria de mirar d’equilibrar-lo, ja que pensa que el que aporta 
l’Ajuntament és considerable.  
La Sra. Sancho diu que la majoria de serveis de l’Ajuntament són deficitaris. 



La Sra. Pla pregunta si és prevista alguna inversió a la xarxa d’aigua, que està molt 
malament. Acaba dient que hi votaran en contra, ja que hi ha moltes inversions, però 
també hi ha partides que baixen, per exemple guarderia, serveis socials, escoles. 
L’Alcadessa respon que no entén com s’ho mira la Sra. Pla, ja que no és cert que baixen i 
que s’ha de tenir en compte que pel que fa a les escoles ara hi ha una nova demanda, com 
és l’Institut tot i que és competència  exclusiva d’Ensenyament.  
El Sr. Bayé diu que pel que fa al pressupost ordinari, concretament a la Guarderia s’ha 
incrementat en un milió.  
El Sr. Navarro pren la paraula i manifesta la seva perplexitat al detectar diverses errades 
formals al pressupost, per la qual cosa i atesa la complexitat, veuen sobradament justificat 
demanar tota una sèrie d’aclariments, ja que no saben si és que estan bé o no. Fa referència 
a  un error en el deute viu. Hi ha manca de correspondència entre l’informe de l’Alcaldia i 
les dades del pressupost pel que fa a l’amortització, diu que és anecdòtic perquè és molt 
poca la diferència, però que hi és. Desglossa les inversions que estaven previstes en el 
pressupost de l’any passat i diu que moltes varen quedar sense executar, de 272 milions 
se’n varen gastar 60.  Pregunta per què aquest any no s’inclou la urbanització de la 
Baixada de Caldes, tot i que hi havia estat inclosa en diversos exercicis. Afegeix que 
tampoc entenen la puja del personal, que no els surten els números. Diu que l’any passat el 
propi Sr. Bayé deia que el pressupost del 96 era un any d’impàs i  que no hi havien gaires 
inversions i no obstant això s’ha incrementat en 8.000.000—PTA l’endeutament i davant 
d’això pensen que l’any que es facin inversions, com acabarà aquest Ajuntament?, ja que 
la càrrega financera en relació a l’any passat ha passat del 10’568 al 14’305.  
Segueix dient  que aquest és un pressupost continuïsta, ja que contempla moltes inversions 
previstes al pressupost anterior i no es varen executar. També demana per què s’ha tret la 
partida dels punts reflectants  que estava contemplada l’any passat.  
La Sra. Gispert respon que no es farà, ja que molts veïns ja ho han col.locat i que com que 
el pressupost s’havia d’ajustar s’ha optat per no posar-hi aquesta inversió.   
El Sr. Bayé diu que la càrrega financera s’ha de calcular tenint en compte diversos factors.                      
La Sra. Sancho demana al Sr. Navarro que sigui el màxim de breu i que si es possible es 
tractin els temes globalment.  
El Sr. Postigo diu que a la Junta de Portaveus no es va debatre el pressupost ja que no el 
tenien.   
El Sr. Navarro diu que no poden estar d’acord  que s’incrementi el deute viu cada any tal 
com es ve fent.  
El Sr. Bayé respon que si es volen fer coses no hi ha cap més remei que endeutar-se, ja 
que la manera de finançar-se l’Ajuntament són les  subvencions, les quantitats que es 
poden treure del pressupost ordinari i crèdits i com ja saben les subvencions cada dia són 
menys i el sobrant de pressupost degut als molts serveis que es donen tampoc és 
significatiu.  
El Sr. Navarro manifesta que tampoc estan d’acord amb l’increment de la partida dels 
membres de l’Ajuntament i diu que tampoc els surten els números en l’increment dels 
sous dels treballadors i  exposa un cas concret.  
La Sra. Sancho diu que el tema dels sous dels Regidors, ja es va tractar en una Junta de 
Portaveus. Pel que fa a l’augment de retribucions d’un cas concret, el Sr.Bayé diu que ho 
mirarà i contestarà al Sr. Navarro en el proper Ple.  
El Sr. Navarro diu que tampoc estan d’acord en el tema del local polivalent i que no estava 
previst ni en el programa de l’equip de govern i sembla que es tracta d’aprofitar una 
subvenció. Acaba dient que el seu grup hi votarà en contra, per moltes raons, però 
principalment pel que fa a les inversions. 
També demana si es preveu contractar un fisioterapeuta per a l’Hospital.    
El Sr. Santamaría respon que en aquest moment el pressupost de l’Hospital no permet 
contractar un fisioterapeuta.  
La Sra. Sancho respon al Sr. Navarro que en el tema del local polivalent ja s’hi havia 
pensat i que ara amb aquesta subvenció es podrà fer.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  8  (CiU) 
En contra  5 (PSC, IC-EV i ERC) 



    
Primer.-Aprovar el pressupost general per a l’exercici de 1997, i la plantilla de personal 
que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, els quals queden 
establerts de la següent forma: 
 

PRESSUPOST MUNICIPAL 1997 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 178.115.000 
Capítol   II. Impostos indirectes   17.600.000 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 286.635.077 
Capítol  IV. Transferències corrents 101.887.728 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    2.050.000 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    5.000.000 
Capítol VII. Transferències de capital  47.750.318 
Capítol VIII Actius financers                  0 
Capítol  IX. Passius financers   67.945.388 
 
 TOTAL INGRESSOS 706.983.511 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 145.750.000 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 144.045.000 
Capítol  III. Despeses financeres 30.546.948 
Capítol  IV. Transferències corrents 37.052.352 
Capítol  VI. Inversions reals 322.858.631 
Capítol  VII. Transferències de capital 0 
Capítol VIII. Actius financers 0 
Capítol  IX. Passius financers 26.730.580 
 
 TOTAL DESPESES 706.983.511 
 
 
 
 
 
  

                      PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
                                            PRESSUPOST  - EXERCICI 1997 
 
 INGRESSOS 
 Capítol  I  Impostos directes                  0,- 
 Capítol II  Impostos indirecte                  0,- 
 Capítol III  Taxes i altres impostos  10.613.500,-              
 Capítol IV  Transferències corrents  22.039.100,- 
 Capítol V  Ingressos patrimonials         64.000,- 
 Capítol VI  Alienació d’inversions reals                 0,- 
 Capítol VII  Transferències de capital                 0,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
    TOTAL INGRESSOS  32.716.600,- 
 
 DESPESES 
 Capítol I  Despeses de personal  14.531.229,- 
 Capítol II  Despeses béns corrents i serv. 18.150.371,- 
 Capítol III  Despeses financeres         35.000,- 



 Capítol IV  Transferències corrents                  0,- 
 Capítol VI  Inversions reals                   0,- 
 Capítol VII  Transferències de capital      0,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
    TOTAL DESPESES  32.716.600,- 
 
 
 PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 

 
                                            PRESSUPOST  - EXERCICI 1997 
 
 INGRESSOS 
 Capítol  I  Impostos directes                  0,- 
 Capítol II  Impostos indirecte                  0,- 
 Capítol III  Taxes i altres impostos  45.105.000,-              
 Capítol IV  Transferències corrents  15.500.000,- 
 Capítol V  Ingressos patrimonials         30.000,- 
 Capítol VI  Alienació d’inversions reals                 0,- 
 Capítol VII  Transferències de capital                 0,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
    TOTAL INGRESSOS  60.635.000,- 
 
 
 
 
 DESPESES 
 Capítol I  Despeses de personal  40.500.000,- 
 Capítol II  Despeses béns corrents i serv. 12.635.000,- 
 Capítol III  Despeses financeres    1.200.000,- 
 Capítol IV  Transferències corrents                  0,- 
 Capítol VI  Inversions reals        300.000,- 
 Capítol VII  Transferències de capital      0,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
    TOTAL DESPESES  54.635.000,- 
 
Aquest pressupost queda desnivellat per un import de 6.000.000,-pessetes, que 
corresponen a l’import de la subvenció municipal que servirà per cobrir part del dèficit 
d’exercicis anteriors. 
 
 PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 1997 
                                         AJUNTAMENT ESPORTS     HOSPITAL    CONSOLIDACIÓ 
   
INGRESSOS 
 
Capítol  I    Impostos directes 178.115.000 0 0 0 178.115.0
Capítol II    Impostos indirecte 17.600.000 0 0 0 15.600.
Capítol III   Taxes i altres impostos 286.635.077 10.613.500 45.105.000 0 342.353.
Capítol IV  Transferències corrents 101.887.728 22.039.100 15.500.000 (26.744.000) 112.682.
Capítol V    Ingressos patrimonials 2.050.000 64.000 30.000 0 2.144.
Capítol VI  Alienació inversions 5.000.000 0 0 0 5.000.
Capítol VII Transferències capital 47.750.318 0 0 0 47.750.
Capítol VIIIActius financers 0 0 0 0
Capítol IX  Passius financers 67.945.388 0 0 0 47.945.
 
TOTAL  INGRESSOS 706.983.511 32.716.600 60.635.000 26.744.000 773.591.
 
DESPESES 
 
Capítol I    Despeses de personal 145.750.000 14.531.229 40.500.000 0 200.781.2
Capítol II   Despeses béns corrents 144.045.000 18.150.371 12.635.000 0 174.830.
Capítol III  Despeses financeres 30.546.948 35.000 1.200.000 0 31.781.



Capítol IV  Transferències corrents 37.052.352 0 0 (26.744.000) 10.308.
Capítol VI  Inversions reals 322.858.631 0 300.000 0 323.158.
Capítol VII Transferències capital 0 0 0 0
Capítol VIIIActius financers 0 0 0 0
Capítol IX  Passius financers 26.730.580 0 0 0 26.730.
 
TOTAL DESPESES 706.983.511 32.716.600 54.635.000 26.744.000 767.591.
 

 
PLANTILLA 1997 

 
 
 
A.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
Denominació            Nombre  Vacants  

Grup   Observ.  
 
I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 

 
1.1. Secretari   1 1 A vacant 
1.2.  
1.3. Interventor   1 1 A vacant 

 
II.  ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
2.1. Subescala tècnica  0 0 
2.2.  Subescala administrativa  5 0 C 

 
III. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

 
3.1. Subescala tècnica  0 0 
3.2. Subescala de serveis especials: 

 
   3.2.1. classe: POLICIA LOCAL 
         Caporal   1 0 D 
         Agent   8 0 D 
         Agent interí   1 1 D 6 mesos 
 

3.2.2. classe: Places de Comeses Especials  0 0 
3.2.3. classe: PERSONAL D’OFICIS  2 0 E 

 
 

B. -PERSONAL LABORAL 
 
Denominació   Dedicació Règim 

laboral  
  Total/Parcial

 Indefinit/Temporal 
I.  D’ACTIVITAT CONTINUADA 

 
 Cap de Secció 1  I 
 Auxiliar administratiu 1  I 
 Auxiliar administratiu 1  I 
 Agutzil 1  I 
  
 
 
 Subaltern (reserva minusvàlid)  1 I 
 Auxiliar administratiu (reserva minusvàlid) 1  I 



 Oficial 2ª de la brigada d’obres 2  I 
 Peó de la brigada d’obres 2  I 
 Arquitecte Tècnic  1 I 
 Tècnic esportiu  1  I   (a 
extingir a 31.03.97) 
 Conserge CEIP 1  I 
 Professor  escola Belles Arts  1 I 
 Professor escola Artesania  1 I 
 Arxivera 1  I 
 Auxiliar Biblioteca 1  I 
 Secretària Dispensari Municipal 1  I 
 Directora Llar d’Infants 1  I 
 Professora Llar d’Infants 1  I  
 Educadora Llar d’Infants 1   (vacant) 
 Assistent infantil Llar d’Infants 1  I 
 

II.  D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA 
 
  Educadora Llar d’Infants (a extingir) 1 
  Educadora infantil (4 mesos) 1 
  Delineant (6 mesos)  1 
  Auxiliar Serveis Socials  1 
 
  
                                          
 

C.- PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
 
                                                                                  dedicació 
                                                                          total                parcial 
.D’activitat continuada                          
 
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Monitor esportiu . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Monitor esportiu (a partir d’abril 97).  . . 1 
Conserge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Netejadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
 
.D’activitat temporal o durada determinada 
 
Socorristes piscina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  (dos mesos i mig) 
 
 
 
 
D.- PERSONAL DEL PATRONAT DE L’HOSPITAL-RESIDÈNCIA 
 
                                                                                      dedicació 
                                                                              total                parcial 
.D’activitat continuada                          
 
Cuineres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 3 
Netejadores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 9 
Bugadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .                 1 
Auxiliar geriatria  . . . . . . . . . . . . . . . . ..                  1 
Auxiliar clínica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 1 
Auxiliar administrativa  . . . . . . . . . . . . .                                            1 



 
.D’activitat temporal o durada determinada 
 
Netejadora .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            1 
 

 
Segon.- Exposar-los al públic pel termini de 15 dies mitjançant anunci el B.O.P. a 
efectes de reclamacions. Si no es presenten reclamacions es considerarà aprovat 
definitivament. 
 
8è.- APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS SOL.LICITADA PER L’EMPRESA 
GESESA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE  
AL MUNICIPI.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Pallarols pren la paraula i exposa que aquest és un 
tema que havia iniciat el Sr. Casas, que el contracte que es té amb l’empresa GESESA és 
de lloguer d’instal·lacions. Diu que les instal·lacions de l’aigua en segons quins sectors no 
estan tan bé com es voldria, però que això requereix fortes inversions i que s’estan fent 
estudis per veure quin seria el sistema més avantatjós de cares a un nou contracte.  
El Sr  Fabrellas pren la paraula i diu que quan ell era Regidor es va fer aquest contracte 
amb Gesesa i que després de negociar molt es va aconseguir fer un bon contracte per 
l’Ajuntament, ja que hi havia una clàusula que deia que si l’increment conjunt dels 
paràmetres era  superior a un 10% es podria revisar el preu. No obstant això, ha vist amb 
sorpresa que l’any 1991 i per un acord de la Comissió de Govern es modificava aquesta 
clàusula i es renovava el contracte, cosa que no pot entendre, ja que és perjudicial per als 
interessos municipals. També diu que s’hauria de negociar amb Gesesa que augmentessin 
el tant per cent d’aigua que subministra gratuïtament a l’Ajuntament.     
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor  8 (CiU) 
Abstencions 3 (IC-EV i ERC) 
En contra 2 (PSC)  
 
Primer.- Acceptar la  revisió de preus sol·licitada per l’empresa GESESA per a la gestió 
del servei domiciliari d’aigua potable al municipi.    
Segon.- Fixar el nou preu a percebre per l’empresa GESESA en 60’52 PTA/m3. 
 
9è.- APROVAR L’ESTUDI JUSTIFICATIU DE LES NOVES TARIFES DE VENDA 
D’AIGUA POTABLE ELABORAT PER L’EMPRESA GESESA.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Fabrellas pren la paraula i diu que al seu entendre la 
repercussió de l’augment hauria d’ésser inferior en els blocs de menys consum i més elevat 
a la resta, que és el contrari del que es proposa que s’aprovi.  
El Sr. Pallarols respon que aquest és l’estudi que ha presentat l’empresa Gesesa i que ja 
estava  pactat.  
El Sr. Fabrellas respon que és l’Ajuntament qui ha de decidir i no Gesesa.    
El Sr. Navarro manifesta el seu desacord pel fet que el tema ja estés pactat abans de 
sotmetre’l al Ple. 
La Sra. Alcaldessa diu que com es lògic s’havien mantingut converses, però això no vol dir 
que estés decidit.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  8 (CiU) 
En contra 5 (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Aprovar l’estudi justificatiu de les noves tarifes de venda d’aigua potable elaborat 
per l’empresa GESESA.  



Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que hi doni 
l’autorització.  
 
10è.- SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATAUNYA, EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA DINS EL PROGRAMA ESPECÍFIC DE 
COOPERACIÓ MUNICIPAL.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula i diu que el seu grup hi votarà en 
contra, tot i que troben la idea bona, però no veuen justificat que per rebre una subvenció 
de 12.000.000—PTA se n’hagin de gastar 35.000.000. 
El Sr. Postigo pregunta per què només 12 milions i no 15, ja que semblava que era segur 
que donarien aquests 3 milions més.  
La Sra. Sancho respon que encara no es té la resposta per escrit i que per això no són 
contemplats.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor  8 (CiU) 
En contra 5 (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Sol.licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el canvi 
de destinació de la subvenció de 12.000.000—PTA concedida dins el Programa Específic 
de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona al Projecte de Pavimentació dels 
camins d’accés al nucli de Bruguera, i destinar aquesta aportació al Projecte de construcció 
d’un edifici polivalent.  
 
11è.- APROVAR INICIALMENT EL CANVI DE TRAÇAT DEL CAMÍ 
SOL.LICITAT PEL SR. FRANCESC GIRONÈS TORRENT.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Gispert pren la paraula i diu que actualment és un 
camí en desús i ple de matolls, que no afecta  ningú i es tracta de desplaçar-lo fins al límit 
de la finca del sol·licitant.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que l’equip de govern en el tema dels camins ha entrat 
en una dinàmica difícil i confusa, ja que algunes vegades consideren camins públics i altres 
no, sense tenir criteris clars.  
La Sra. Gispert diu que en aquest cas estar clar que és un camí públic, si bé no s’utilitza.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  9 (CiU i ERC) 
Abstencions  4 PSC i IC-EV)    
 
Primer.- Aprovar inicialment el canvi de traçat del camí públic que actualment passa entre 
les parcel.les 16 i 17 del polígon 7 del cadastre de rústica, al Veïnat de Panedes, sol.licitat 
pel Sr. Francesc Gironès Torrent, per tal que passi entre les parcel.les 17 i 18 del polígon 7.  
Segon.- Exposar l’expedient al públic pel termini d’un mes i comunicar aquest acord als 
propietaris veïns, per tal que puguin presentar al·legacions 
 
12è.-APROVAR LA VALORACIÓ FETA PEL TÈCNIC MUNICIPAL EN 
RELACIÓ A LA INDEMNITZACIÓ A PERCEBRE PEL SR. SALVADOR 
ESTEVE PUIGMOLÉ, PER L’AFECTACIÓ DELS TERRENYS DE LA SEVA 
PROPIETAT PEL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL, POLÍGON II. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i sense que ningú no demani la paraula, és aprovada amb el 
següent resultat: 
 
A favor 10 (CiU i PSC) 
Abstencions   3  (IC-EV i ERC)  



 
Primer.- Aprovar la valoració feta pel tècnic municipal en relació a la indemnització a 
percebre pel Sr. Salvador Esteve Puigmolé per l’afectació dels terrenys de la seva propietat 
pel traçat de la línia d’alta tensió del projecte d’urbanització de la Zona Industrial, Polígon 
II, per un import de vuit-centes mil pessetes (800.000—PTA). 
 
13è.- RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ D’ACCÉS 
AL NUCLI DE LA BRUGUERA I SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE 
L’EXPEDIENT.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla diu que el seu grup sempre ha dit que estava en 
contra d’aquest projecte.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
Primer.- Estimar totes les al.legacions formulades durant el tràmit d’informació pública del 
“Projecte de pavimentació d’accés al nucli de Bruguera.”  
Segon.- Suspendre la tramitació de l’expedient. 
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris afectats. 
 
14è.- ACCEPTAR LA PETICIÓ DELS SRS. MIQUEL NOGUER AULADELL I 
JÚLIA CASADEMONT PERAFITA DE PRESTAR GARANTIA DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL FONOLLERONS, MITJANÇANT 
HIPOTECA IMMOBILIÀRIA.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i una vegada sotmesa a votació, és aprovada amb el següent 
resultat: 
 
A favor  10 (CiU i PSC) 
Abstencions 3 (IC-EV i ERC)   
 
Primer.- Acceptar la petició formulada pels Srs. Miquel Noguer Auladell i Júlia 
Casademont Perafita dirigida a prestar garantia suficient equivalent al 12% del pressupost 
del projecte d’urbanització del Pla Parcial Fonollerons i peritada en  41.709.360—PTA 
mitjançant hipoteca immobiliària, d’una durada de 10 anys, sobre l’illa número nou que 
limita al nord amb el carrer A, a l’est amb el carrer H, a l’oest amb el carrer G i al sud amb 
el carrer B del corresponent Pla Parcial, la superfície de la qual  és de 6.100—m2.  Prové 
de la finca registral 688N del tom 2828. Aniran a càrrec del promotor totes les despeses 
que es derivin per al compliment d’aquest acord.  
Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del dret hipotecari i la devolució 
paral·lela de l’aval bancari.  
 
15è.- MOCIÓ D’ERC DE RECONEIXEMENT DEL COMITÈ OLÍMPIC CATALÀ.  
 
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 perquè es debati i 
s’aprovi: 
MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DEL COMITÈ OLÍMPIC CATALÀ I LA  CREACIÓ 
DE SELECCIONS  CATALANES.- 
Atès que la participació de les tres Federacions Esportives Catalanes en competicions 
internacionals de caire oficial és una vella  reivindicació. Reivindicació que s’ha mantingut 
viva malgrat els entrebancs que hi ha posat el Govern Español, les Federacions Esportives 
Espanyoles, fins i tot el President del Comitè Olímpic Internacional (C.O.I.) Sr. 
Samaranch, canviant la Carta Olímpica per provar de barrar el pas a un futur Comitè 
Olímpic Català (C.O.C.).  



Atès que s’ha reprès el debat sobre la possibilitat que els esportistes catalans competeixin 
dins les Seleccions Catalanes i dins un futur Comitè Olímpic  Català (C.O.C.), tal com ja 
ho fan altres nacions sense estat d’arreu del món.  
Recollint aquesta realitat és per la qual cosa que  l’Ajuntament en Ple podria adoptar el 
següent  
ACORD: 
1.- Demanar a tots els partits polítics del nostre país la promulgació en el Parlament de 
Catalunya  d’una llei que creï el marc jurídic adient per a la creació de les Seleccions 
Catalanes i del Comitè Olímpic de Catalunya.  
2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci totes les gestions oportunes 
a tots els nivells, estatal, internacional, per facilitar aquesta projecció de l’esport català i 
que alhora suposarà una projecció internacional de Catalunya. Així com dotar dels fons 
necessaris per tirar endavant aquest projecte.  
3.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que doni suport tècnic i econòmic a les 
Federacions Catalanes per tirar endavant aquest projecte.  
4.- Demanar al Govern Espanyol i al Consell Superior d’Esports que donin les màximes 
facilitats per tal que es compleixi la voluntat del Parlament de Catalunya de creació de les 
Seleccions Esportives Catalanes i del Comitè Olímpic Català com a mostra de bona 
voluntat i d’acompliment d’aquella màxima esportiva de “Joc Net”.  
 
La Sra. Sancho pren la paraula i manifesta que el seu grup està d’acord en la part 
resolutiva, però no en el paràgraf 1r. de  la Moció, per tant, si s’accepta treure aquesta part 
hi votaran a favor.  
El Sr. Noguera manifesta la seva conformitat a la proposta de la Sra. Sancho i s’aprova per 
unanimitat la següent Moció: 
 
“Atès que s’ha reprès el debat sobre la possibilitat que els esportistes catalans competeixin 
dins les Seleccions Catalanes i dins un futur Comitè Olímpic  Català (C.O.C.), tal com ja 
ho fan altres nacions sense estat d’arreu del món.  
Recollint aquesta realitat, l’Ajuntament en Ple  adopta el següent  
ACORD: 
1.- Demanar a tots els partits polítics del nostre país la promulgació en el Parlament de 
Catalunya  d’una llei que creï el marc jurídic adient per a la creació de les Seleccions 
Catalanes i del Comitè Olímpic de Catalunya.  
2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci totes les gestions oportunes 
a tots els nivells, estatal, internacional, per facilitar aquesta projecció de l’esport català i 
que alhora suposarà una projecció internacional de Catalunya. Així com dotar els fons 
necessaris per tirar endavant aquest projecte.  
3.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que doni suport tècnic i econòmic a les 
Federacions Catalanes per tirar endavant aquest projecte.  
4.- Demanar al Govern Espanyol i al Consell Superior d’Esports que donin les màximes 
facilitats per tal que es compleixi la voluntat del Parlament de Catalunya de creació de les 
Seleccions Esportives Catalanes i del Comitè Olímpic Català com a mostra de bona 
voluntat i d’acompliment d’aquella màxima esportiva de “Joc Net”.  
 
16è.-MOCIÓ D’ERC DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ECOLOGISTA I 
D’ESTUDIAR LA POSSIBILITAT D’IMPLANTAR ENERGIA SOLAR EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC.- 
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“Jordi Noguera i Sabarí, Regidor d’E.R.C. a Llagostera, proposa la següent moció  als 
altres representants dels grups polítics a l’Ajuntament: 
Formar una comissió ecologista que vetlli pel nostre ecosistema. 
Demanar assessorament  sobre les instal·lacions necessàries per tal d’adaptar l’enllumenat 
a l’energia solar, si no tot, part d’aquest. 
Això significaria un estalvi energètic i un pas endavant de la protecció al medi ambient.   



Proposa posar al corrent de les nostres intencions al Dr. Sureda, reconegut ecologista, 
inventor i instal·lador de tot el sistema energètic del Mas Roig.  
Que edemes de ser un model d’estudi i admiració per diferents universitats, és un exemple 
de funcionalitat, aprofitament i utilitat pràctica de l’energia alternativa.  
Seria un greu error per part nostre desaprofitar aquests grans coneixements, tan respectats i 
seguits per les més altes personalitats en la matèria.”  
 
La Sra. Sancho pren la paraula i manifesta que tot i estar d’acord en el sentit de la Moció i 
donar el seu reconeixement a la tasca del Dr. Sureda,  no poden votar a favor de la moció 
per la despesa que representa i que en aquest moment no es podria assumir.  
El Sr. Noguera diu que ja havia parlat amb el Sr. Casas d’aquest tema i li va dir que es 
faria un estudi del local de l’emissora, cosa que no s’ha fet. 
La Sra. Sancho diu que en tot es podria adoptar el compromís que quan es projecti algun 
edifici  es faci un estudi per veure si és possible la instal.lació d’aquesta energia. 
El Sr. Postigo diu que es podria convidar el Sr. Sureda a una Junta de Portaveus per saber 
el seu parer sobre el tema. 
La Sra. Sancho manifesta el seu acord a la proposta del Sr. Postigo. 
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent  resultat: 
En contra 8 (CiU) 
Abstencions 4 (PSC i ICV-EV) 
A favor 1 (ERC). 
 
I no havent-hi més  assumptes per tractar, a les dotze hores i deu minuts de la nit s’aixeca 
la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la 
Secretària, que ho certifico.   
 

L’ALCALDESSA          LA SECRETÀRIA  



 
 
 

ACTA Nº 3/97 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  CELEBRADA 
EL DIA 26 DE MARÇ DE 1997.- 
 
 
 
A la vila de Llagostera a les vuit del vespre del dia vint-i-sis de març de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fèlix 
Pallarols Negre, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs Gavilán, 
Joan Pareta Fausellas, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo 
García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a Secretària la de la 
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
La Presidència declara oberta la sessió.  
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
El Sr. Fabrellas pren la paraula i demana que es rectifiqui a l’acta de la sessió del dia 
27-2-1997 la seva intervenció en el punt 8è., ja que el que ell va dir és que si 
l’increment conjunt dels paràmetres era superior a un 10% es podria revisar el preu i no 
que si l’increment del preu era superior a un 10% es rescindiria el contracte. S’accepta 
la modificació.   
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 27-2-1997. 
 
2n.- SOL.LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL PER AL MANTENIMENT DE L’HOSPITAL-RESIDÈNCIA “JOSEP 
BAULIDA”.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i demana si hi ha hagut 
alguna variació respecte a la subvenció en relació als anys anteriors. 
La Sra. Sancho respon que no.  
També demana el Sr. Postigo quan fa que es demana la subvenció i si es pensa que està 
assegurada. Diu que s’ha està mirant les bases de la convocatòria i que és una 
convocatòria tan genèrica que no s’entén gaire i sembla que demana a més d’una 
justificació econòmica que hi hagi d’haver també una planificació de funcionament.  
La Sra. Pla, que havia estat Presidenta del Patronat durant els últims anys, diu que fa 
uns nou anys que es demana.  
El Sr. Santamaría diu que la subvenció està practicament assegurada. Pel que fa a la 
documentació necessària, diu que s’està elaborant i que s’acompanaya d’una memòria i 
tota la resta de documentació que s’exigeix.  
El Sr. Postigo diu que es va repassar l’expedient de l’any passat i es va fixar  que en 
algun moment es falsegen les dades de personal, ja que la realitat no es el que consta a 
la petició.   
La Sra. Sancho demana al Sr. Postigo que expliqui on vol arribar amb aquestes 
afirmacions, ja que el que es fa es mirar d’obtenir la subvenció necessària per al 



funcionament de l’Hospital i el que es fa és adequar les dades al que assenyala la 
convocatòria, ja que si no no es tindria la subvenció.  
El Sr. Postigo demana si això es fa encara que no s’ajusti a la realitat, ja que el que hi ha 
a l’expedient no s’ajusta a la realitat i demana que consti en acta.  
La Sra. Sancho diu que això no ho han dit.  
El Sr. Santamaría diu que les dades de la subvenció no es falsifiquen i que ara hi ha vuit 
persones que han aprovat un curs de geriatria i que hi ha un compromís de requalificar-
les per ordre d’antiguitat.  
El Sr. Postigo diu que de moment ni s’ha fet ni cobren.  
El Sr. Navarro demana quan  se’ls  ha dit això a les treballadores, ja que hi ha una acta 
de l’11 de novembre de l’Hospital en què es va tractar el tema  i ell va demanar en quina 
categoria es posaria  les treballadores que estaven fent el curs quan acabessin i el Sr. 
Santamaría va respondre que s’havia d’estudiar.  
La Sra. Sancho diu que ara del que es tracta és d’aprovar la petició de la subvcenció per 
poder donar aquest servei, que és bo i que la gent n’està contenta, i ara no entenen què 
es busca amb aquesta actitud i que l’única cosa que ara es fa és demanar una subvenció 
com s’ha fet sempre i demana que es voti la proposta.  
El Sr. Postigo diu que estan d’acord a demanar la subvenció però que no sobre dades 
que no són reals.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.         
 
Primer.- Sol.licitar al Departament de Benestar Social una subvenció per al 
manteniment dels serveis de l’Hospital-Residència Josep Baulida. 
Segon.- Facultar l’Alcaldessa-Presidenta per a les actuacions que siguin necessàries per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
3r.- DESIGNAR ELS SRS. JOSEP VALENTÍ, SALVADOR DEVANT I JOSEP 
JOVANET COM A REPRESENTANTS DE LA JUNTA DE GOVERN EN EL 
CONSELL DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula el Sr. Postigo i diu que hi votaran a 
favor. Demana qui nomena els representants de l’Ajuntament que han d’anar a la Junta.  
El Sr. Santamaría respon que els representants del Consell a la Junta els nomena el 
President. 
La Sra. Sancho diu que s’entén que és una competència residual.  
El Sr. Postigo diu que és una interpretació, però que ell no sap encara qui és el 
President.  
El Sr. Santamaría diu que és ell per delegació de l’Alcaldessa, ja que no hi ha hagut 
variació.  
El Sr. Postigo manifesta que els Estatuts necessiten una modificació.   
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Primer.- Designar els Srs. Josep Valentí Quintana, Salvador Devant Ribera i Josep 
Jovanet Rissech com a representants de la Junta de Govern en el Consell del Patronat 
Municipal d’Esports.  
 
4t.- APROVAR L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 1997.- 
 



Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula el Sr. Postigo, el qual manifesta que al 
seu entendre l’oferta no contempla totes les places, ja que al pressupost n’hi havia més.  
La Secretària diu que d’indefinides només hi ha aquestes.  
El Sr. Postigo diu que la de Policia no és  definitiva però hi és.  
La Secretària respon  que ve donat per la Llei de Policies Locals.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor 11 (CiU, PSC i ERC)  
Abstencions   2 (IC-EV)  
   
Primer.- Aprovar l’oferta d’ocupació del personal d’aquest Ajuntament per a l’any 
1997, que comprèn els llocs de treball vacants de funcionaris i personal laboral de la 
Corporació i els seus Organismes Autònoms, que es relacionen a continuació: 
Personal Ajuntament. 
Personal funcionari (concurs oposició-lliure) 
Escala d’Administració Especial, subescalada serveis especials. 
1 agent interí de la Policia Local, 6 mesos - grup D. 
Personal laboral (concurs opisició-lliure) 
1 educadora infantil. 
Segon.- Publicar-ho en el B.O.E., D.O.G.C. i B.O.P. 
 
5è.- CONVOCAR CONCURS-OPOSICIÓ PER AL NOMENAMENT INTERÍ 
PER SIS MESOS D’UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL.  
 
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 al nomenament interí 
per sis mesos, d’una plaça d’Agent de la Policia Local, per concurs-oposició lliure.  
Segon.- Publicar la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
6è.- SOL.LICITAR  A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
I A L’AJUNTAMENT DE CELRÀ QUER AUTORITZIN L’ACUMULACIÓ DE 
LA PLAÇA DE SECRETARIA D’AQUESTA CORPORACIÓ AMB LA DE 
CELRÀ, LA TITULAR DE LA QUAL ÉS LA SRA. DOLORS TORRENTS 
BARNADAS.     
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que no tenen cap 
queixa de la Secretària, que estan força contents de la seva feina,  que les relacions 
podrien ésser més disteses, tot i que ho entenen a partir del paper que tenen a 
l’Ajuntament com oposició. No obstant això, els preocupa el servei que es dóna al poble 
i demana si han adoptat cap mesura perquè no se’n resenteixi.  
La Sra. Sancho diu que el que tenen pensat és un suport més ampli en matèria 
d’urbanisme. Diu que ella va demanar a la Secretària  si podia fer una acumulació. 
També diu que la plaça de Secretari sortirà a concurs i si algú la demana es cobrirà, però 
que ja ha sortit moltes vegades i no es cobreix. Diu que en principi estan previstos tres 
dies, però que si cal venir algun dia a la tarda ho farà. Pel que fa a facilitar als membres 
de l’oposició que no hagin d’esperar els dies que hi hagi la Secretària per consultar els 
expedients, diu que els atendrà la Sra. Fina Solà.  



El Sr. Postigo diu que troba infantil que hagin de demanar per escrit veure els escrits 
d’entrada i sortida davant la Secretària i pensa que seria millor poder anar directament a 
la persona responsable.  
La Sra. Sancho diu que és una manera de canalitzar-ho i que ella també ha de seguir els 
procediments. No obstant això, si hi ha una manera de simplificar les peticions es pot 
demanar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.      
 
Primer.- Sol.licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Ajuntament de Celrà que autoritzin l’acumulació de la plaça de 
Secretaria d’aquesta Corporació amb la de l’Ajuntament de Celrà, la titular de la qual és 
la Sra. Dolors Torrents Barnadas. 
 
7è.- APROVAR EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE TOSSA. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula i manifesta que al seu 
entendre aquest projecte hauria d’arribar fins la Plaça del Carril, ja que milloraria la 
imatge de l’entrada al poble, a més tenint en compte que hi ha una subvenció del 
PUOSC.  
El Sr. Fèlix Pallarols diu que la Plaça del Carril està inclosa en el projecte d’enllumenat 
de l’altre sector.  
El Sr. Fabrellas diu que li sembla molt que no, que no està inclosa en aquest projecte.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que no troba bé l’actitud que agafa el grup de govern 
de fer posicionar els grups de l’oposició, sense ells donar cap explicació. Pel que fa al 
tema concret demana que s’expliqui el perquè de la baixa del pressupost en relació al 
projecte anterior, que s’expliqui si s’han contemplat les al·legacions fetes al projecte 
inicial.  
El Sr. Pallarols diu que les al·legacions que es varen presentar en el seu dia s’han tingut 
en compte quasi el 100% i que degut a les modificacions ha baixat el pressupost del 
projecte anterior.  
El Sr. Postigo no queda satisfet amb l’explicació del Sr. Pallarols, ja que tot el que ha 
explicat ja ho sabia i demana més aclaracions respecte al perquè de la baixa, ja que diu 
que ho va preguntar al tècnic i, tot i que el seu informe diu que varia substancialment el 
projecte, no li va saber explicar.  
La Sra. Sancho diu que és degut als desnivells que contemplava el projecte anterior i 
que aquest s’ha esmenat. Dóna la paraula al Sr. Bayé perquè expliqui el perquè de les 
modificacions, el qual fa un resum del contingut de les modificacions com a resultat de 
les al·legacions.  
El Sr. Pallarols diu que amb aquesta aprovació s’obre un nou període d’al·legacions, que 
es tindrà una reunió amb els afectats, una vegada s’hagi acabat l’estudi del repartiment 
de les contribucions especials.  
El Sr. Postigo diu si s’ha mirat el tema de la vorera que està inclosa en el projecte del 
carrer Carrilet i en aquest.  
El Sr. Pallarols diu que sí i es treurà d’aquest projecte, ja que forma part de la Unitat 
d’Actuació Carrilet.  
El Sr. Noguera demana si s’ha previst la separació de les aigües negres de les residuals.  
El Sr. Pallarols respon que sí.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  



A favor  10 
Abstencions  3 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de reforma i ampliació urbanització del carrer 
de Tossa, redactat per l’arquitecte Robert Soler Aluart, amb un pressupost total de 
41.712.263—PTA IVA inclòs.  
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de vint dies en el Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d’anuncis municipal i al Diari de Girona, quedant l’expedient a 
disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo per tal de deduir-ne al.legacions.  
Tercer.- Notificar aquest acord als veïns de l’àmbit afectat per aquest projecte. 
 
8è.- APROVAR EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR  DEL 
VEÏNAT DE MATA I SOL.LICITAR LA SEVA INCLUSIÓ EN EL PUOSC. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el sr. Postigo demana que es faci una expliació, encara 
que sigui per atenció al públic existent.  
La Sra. Sancho respon que el públic els mereix tota l’atenció i respecte, però que la 
proposta és tan clara que li sembla que ho entén tothom. No obstant això, si algun 
membre de l’Ajuntament vol alguna aclaració pot demanar-ho. Afegeix que es pretén 
alleugerir els plens i evitar que siguin excessivament llargs i feixucs. 
El Sr. Postigo respon que ells també ho han entès, però que voldrien que s’expliqués 
alguna cosa més. El tema del sanejament és un tema que preocupa al seu grup. En 
diverses vegades han preguntat si hi havia previsions sobre el tema i se’ls ha respost que 
sí.  No obstant això, fins avui no han vist cap planificació. Diu que al sector Fonollerons 
és previst que vagin les aigües pluvials i residuals juntes i pregunta si pensen fer alguna 
cosa. Acaba dient que hi votaran a favor.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.   
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’ampliació del col.lector de sanejament del 
veïnat de Mata per connectar amb el col.lector general del sistema Cassà-Llagostera, 
redactat  per l’enginyer Sr. Jordi Güell Camps, amb un pressupost que ascendeix a 
19.077.084—PTA.    
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de possibles al.legacions.  
Si en aquest termini no es presenten al.legacions, el projecte es considerarà aprovat 
definitivament.   
Tercer.- Sol.licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya la 
inclusió en el PUOSC del projecte d’ampliació del col.lector de sanejament del veïnat 
de Mata per connectar amb el col.lector general del sistema Cassà-Llagostera, amb una 
aportació de 9.538.542—PTA corresponents a part de la subvenció de 15.000.318—
PTA atorgada per l’obra de pavimentació d’accés al nucli de Bruguera 
(ref.:97/1708901-PG).   
 
9è.- CONVOCAR SUBHASTA PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA 3ª FASE DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II DE LA ZONA 
INDUSTRIAL.- 
 
La Sra. Pla demana si es fa alguna expliació complementària a la proposta.  



La Sra. Sancho diu que la proposta també és clara, que el tema ja es va tractar a la Junta 
de Portaveus i que és l’últim per tenir acabat el Polígon II de la Zona Industrial.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup sempre ha mostrat la seva 
preocupació per la Zona Industrial. Afegeix que es va crear una comissió, que es va fer 
una reunió, però no se n’ha fet cap més, tot i que sembla que es van fent coses al marge 
de la Comissió. Diu que mentre no canviï l’actitud de l’equip de govern, ells 
s’abstindran en tot el que faci referència a aquest tema.  
La Sra. Sancho diu que efectivament es va crear la Comissió i d’allà varen sortir idees. 
No obstant això, abans de tirar endavant el tema varen creure convenient tenir una 
reunió amb els propietaris dels terrenys per saber quina és la intenció, o sigui que 
l’única cosa que s’ha fet  sense la Comissió ha estat aquesta reunió, que l’única  cosa 
que pretenia era saber què pensaven fer els propietaris amb els seus terrenys i es va 
arribar a la conclusió que volen vendre.  
El Sr. Bayé pren la paraula i diu que, vista la reunió de la Comissió i la intenció dels 
propietaris, s’ha encarregat un treball de camp que farà un tècnic que serà el que 
aconsellarà sobre el tema, ja que qualsevol aclaració que es vulgui fer ha d’estar ben 
pensada i sustentada en un reglament o una ordenança. Que es convocarà la Comissió 
per tal que s’adoptin els acords necessaris.  
El Sr. Postigo demana que quan es facin reunions en relació a la Zona Industrial se’ls 
convidi encara que no puguin intervenir-hi.   
La Sra. Sancho diu que quan es faci una reunió relacionada amb la Zona Industrial se’ls 
convocarà.  
El Sr. Noguera diu que ell també havia entès que tots els temes relacionats amb la Zona 
Industrial serien tractats per la Comissió i que abans d’encarregar a una empresa algun 
treball, allò correcte seria que se’n parlés a la Comissió.  
La Sra. Sancho diu que no hi ha res decidit i que es tractarà en la propera reunió de la 
Comissió, ja que pensaven que era millor anar a la reunió amb una proposta.  
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
 
A favor  10  (CiU i  PSC) 
Abstencions    3   (IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Aprovar el desglossat del projecte de les obres d’urbanització del Polígon II de 
la Zona Industrial corresponents a la 3ª fase (pavimentació de vials).  
Segon.- Convocar subhasta pública per a l’execució de la 3ª fase de les obres 
d’urbanització del Polígon II de la Zona Industrial, per un import de 21.991.705—PTA, 
IVA inclòs.  
Tercer.- Aprovar el Plec de Condicions que regirà la contractació de les obres del 
procediment esmentat. 
Quart.- Sotmetre a informació pública, pel termini de quinze dies, mitjançant anunci 
publicat al D.O.G.C. i al B.O.P., el plec de condicions, a l’efecte de possibles 
reclamacions. S’anunciarà simultàniament la subhasta pública a què fa referència. 
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Sra. Alcadessa o 
membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.   
 
10è.- APROVAR LES QUOTES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA 3ª 
FASE  DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II DE LA ZONA 
INDUSTRIAL. 
 



Es llegeix la proposta d’acord i sense que ningú no demani la paraula, s’aprova la 
proposta amb el següent resultat: 
 
A  favor  10 (CiU i PSC) 
Abstencions   3 (IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Aprovar el repartiment de quotes d’urbanització corresponents a la 3ª fase de 
les obres d’urbanització del Polígon II de la Zona Industrial (pavimentació de vials). 
Segon.- Notificar individualment als propietaris afectats aquest repartiment de quotes 
amb caràcter provisional i a compte de la liquidació definitiva dels costos d’urbanització 
un cop realitzats els treballs.  
 
11è.- ADJUDICAR EL CONCURS CONVOCAT PER A L’EXPLOTACIÓ DEL 
BAR DE LA LLAR D’AVIS.- 
  
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Pallarols diu que a més de satisfer l’estipulat , el 
concessionari també es fa càrrec de la neteja de tot el local, la qual cosa incrementa el 
cànon.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que no pensa que el concessionari tingui massa 
guanys. Ells des d’un principi varen mostrar la seva reticència sobre el tema. Afegeix 
que ha anat diverses vegades al bar i és el bar de Llagostera on hi ha menys avis i menys 
gent i per tant pensa que és difícil que el concessionari se’n surti. Creu que la Llar 
d’Avis com a tal no funciona, que no s’hi fan activitats, potser algun dia funcionarà.  
La Sra. Sancho respon que en tot cas és la Llar d’Avis que volen els avis i amb el 
funcionament que volen.  
El Sr.Pallarols diu que sí que s’hi faran activitats.  
El Sr. Noguera pregunta quines activitats són.  
El Sr. Pallarols diu que s’hi fan treballs manuals i ball.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
 
A favor  11 (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions   2 (IC-EV)    
 
Primer.- Contractar  amb el Sr. Esteve Lloveras Miquela, amb D.N.I. núm. 40.167.868-
R i amb domicili al veïnat de Panedes nº 2 de Llagostera, l’explotació del bar de la Llar 
d’Avis, amb un cànon anual de 32.000—PTA, amb efectes del dia 7 d’abril de 1997. 
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè dipositi la garantia definitiva prevista al punt 6 
del Plec de Condicions. 
Tercer.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la signatura del contracte i per a quantes 
actuacions siguin necessàries per a l’execució del present acord.  
 
12è.- MOCIÓ DEL GRUP DE CIU EN RELACIÓ A LA MONEDA EMESA AMB 
LA IMATGE DE FELIP V.- 
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“Pilar Sancho Espigulé, en representació del grup municipal de Convergència i Unió, 
EXOSA:  



Atès que l’Estat ha posat en circulació una nova moneda de 50 pessetes amb la imatge 
de Felip V, 
Atès que creiem que la divulgació d’aquesta moneda servirà per revaloritzar la figura 
d’un rei espanyol que annexionà Catalunya per la força de les armes i que representa 
l’Espanya més fosca i intransigent,  
Atès que Felip V suposa el centralisme més uniformitzat i negador d’identitats, 
institucionalitzat pel Decret de Nova Planta, pel qual s’abolien totes les llibertats de 
Catalunya,  
Es proposa que s’inclogui en el proper Ple la següent  
MOCIÓ: 
Primer.- Instar el govern espanyol a retirar de circulació aquests exemplars, perquè la 
construcció d’un estat plurinacional no pot edificar-se sobre símbols que representen un 
model esgotat i que atempten contra la dignitat més elemental del poble de Catalunya. 
Segon.- Traslladar aquest acord a les Corts Generals de l’Estat i al Parlament de 
Catalunya.” 
  
El Sr. Fabrellas pren la paraula i diu que fins fa molt poc a la moneda hi havia un símbol 
i que ningú no el va discutir ni es va queixar.  
La Sra. Sancho diu que al seu entendre el que va fer Felip V en relació a Catalunya va 
ésser nefast i que tampoc ara s’entrarà en un debat sobre el tema de qui va ésser pitjor.  
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que els sembla que el Grup de CiU per primera 
vegada es planteja un tema que supera l’àmbit municipal, cosa que semblava que fins 
ara no veien bé i hi votaran a favor. A partir d’ara i atès que sembla que es poden tractar 
temes no d’exclusiva competència municipal, el seu grup anuncia que també 
presentaran altres mocions i concretament una contra la congelació dels sous dels 
funcionaris.  
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que també a les façanes de diversos immobles de 
Llagostera hi ha símbols que pensa que s’haurien de retirar.  
La Sra. Sancho respon que tal com s’ha dit alguna vegada, les façanes són propietats 
privades i per tant, l’Ajuntament no els pot treure. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
 
A favor    11 (CiU, IC-EV i ERC). 
Abstencions    2 (PSC).   
 
Primer.- Instar el govern espanyol a retirar de circulació aquests exemplars, perquè la 
construcció d’un estat plurinacional no pot edificar-se sobre símbols que representen un 
model esgotat i que atempten contra la dignitat més elemental del poble de Catalunya. 
Segon.- Traslladar aquest acord a les Corts Generals de l’Estat i al Parlament de 
Catalunya. 
  
13è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
El Sr. Bayé pren la paraula per respondre a algunes preguntes que varen quedar 
pendents al Ple anterior, fetes pel Sr. Navarro i que quedaren pendents. 
En primer lloc el Sr. Bayé manifesta que tot i que hi ha buscat no ha trobat els 8 milions 
en relació a l’increment del deute a què fa referència el Sr. Navarro.  
Pel que fa als increments dels sous, el Sr. Bayé  diu que, llevat casos comptats, tothom 
té l’increment del 3% i que aquests casos són per circumstàncies ben concretes, com pot 



ésser per exemple un canvi de jornada, un subaltern que ha hagut de tenir més increment 
perquè quedava per sota de conveni, un peó que va causar baixa i el que l’ha substituït 
ha entrat en un altre conveni i una plaça de professor que se li ha ajustat el sou a la 
jornada que fa i la directora de la  Llar d’Infants, que se la retribueix per aquest 
concepte.  
També diu que al full que hi havia al pressupost, on figuraven els sous de personal  hi 
era compresa l’antiguitat, cosa que no hi havia a l’anterior, per la qual cosa era difícil de 
comparar, però després es va esmenar. 
El Sr. Navarro diu que al seu entendre la documentació que acompanya el pressupost 
hauria de comprendre tots els conceptes, pel que fa als sous dels funcionaris. Això els 
hauria estalviat feina. El Sr. Navarro també diu que  va veure que hi ha treballadors que 
no tenen cap quantitat en concepte de millora voluntària.  
El Sr. Bayé diu que els sous vénen fixats en funció de diversos factors, com són 
dedicació, responsabilitat, etc.  
La Sra. Presidenta dóna  aquest tema per acabat, i demana si algun altre membre té 
alguna pregunta.  
 
La Sra. Pla pren la paraula per demanar que es convoqui una reunió del Consell Escolar.  
La Sra. Sancho respon que es farà ara, segurament la segona setmana d’abril.  
 
La Sra. Pla pren de nou la paraula i demana si es posarà algun altre aparell expenedor de 
bosses per als gossos i si es farà el cens.  
La Sra. Nohé respon que aquest any se’n comprarà algun altre. Pel que fa el cens, diu 
que s’està pendent de la normativa que ha de sortir, ja que no creu que trigui gaire.  
 
La Sra. Pla pregunta  quan se sotmetrà al Ple la reparcel.lació de la Unitat Carrilet-2. 
La Sra. Sancho diu que s’hi està treballant i que ja hi ha fet un esborrany del projecte de 
reparcel.lació. 
 
 El Sr. Fabrellas demana si s’ha fet algun altre requeriment al propietari que va tallar un 
arbre al Passeig Tomàs d’A.Boada, ja que ha replantat un arbre molt petit i al seu 
entendre l’hauria d’haver plantat gros.  
 
El Sr. Fabrellas demana també per uns solars que hi ha al Passeig Romeu  que estan 
abandonats, fins i tot   a un hi ha una paret de tanca ensorrada. També diu que al mateix 
solar hi ha un pou.  
El Sr. Santamaría diu que si fa referència a un del costat de la farmàcia, va ésser una 
bretolada.  
La Sra. Pla manifesta que els propietaris dels solars tenen l’obligació de tenir-los en les 
degudes condicions.  
La Sra. Sancho diu que en tot cas, s’haurà de fer el requeriment corresponent.   
El Sr. Fabrellas diu que també es troba en molt mal estat la vorera del carrer Sant Feliu 
davant d’on es varen fer unes cases. 
La Sra. Sancho diu que es requerirà el propietari. 
 
El Sr. Fabrellas demana sobre un acord de la Comissió de Govern, pel qual 
s’encarregava l’arranjament de carrers per valor de sis-centes mil pessetes  i escaig.  
El Sr. Llinàs aclareix que era per tapar forats.  
 



El Sr. Navarro pren la paraula i demana per les despeses  de la propera Festa Major i si 
està controlada i pregunta on es posaran les parades.  
El Sr. Pareta respon que les parades seran al mateix lloc que l’any passat.  
El Sr. Navarro pregunta si l’any que ve també es farà la festa al mateix lloc, ja que si la 
inversió que es va fer l’any passat per adaptar aquells terrenys només era  per dos anys, 
sembla que no seria massa rendible la  despesa feta.  
El Sr. Pallarols explica en què varen consistir les despeses fetes l’any passat i diu que 
entre elles hi ha la Plaça del Mas Sec, que ja queda.  
 
El Sr. Postigo pregunta al Sr. Llinàs com està el tema de la recollida del vidre, ja que en 
un ple anterior se li va dir que ho estaven solucionant.  
El Sr. Llinàs respon que té a la disposició del Sr. Postigo el llistat de l’ingressat per 
aquest concepte. Pel que fa al contracte, està a punt de signar-se  un contracte entre el 
que recull pel Consell Comarcal i el Sr. Navarro.  
El Sr. Postigo diu que ja té coneixement  que amb el contracte que s’està fent, 
l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’empresa tenen les esquenes cobertes, però ell ara 
vol saber el preu de la tona que haurà de pagar el Sr. Navarro i si constarà en algun 
document.      
El Sr. Llinàs diu que no.  
El Sr. Postigo segueix dient que vol saber a quin preu paga el Sr. Navarro la tona de 
vidre, ja que si no com es pot saber que s’ha pagat el que valia i que ningú no s’ha 
embutxacat cap diner?  Troba greu que ho hagi de denunciar.  
 
El Sr. Postigo demana com està el tema del Consorci de les Gavarres i a veure si s’han 
presentat al·legacions.  
La Sra. Gispert respon que es va mirar i no es va veure la necessitat de presentar 
al·legacions. En un primer estudi, ja es varen estudiar i es varen fer les sugerències  que 
s’han recollit. Que s’ha consultat amb alguns veïns i que tant la carta programàtica com 
les normes semblen correctes.  
 
El Sr. Postigo demana a la Sra. Gispert si s’ha estudiat el projecte de desdoblament de la 
Costa de l’Alou.  
La Sra. Gispert diu que no se l’ha estudiat encara. 
La Sra. Sancho diu que en tot cas es respondrà al proper Ple.  
 
El  Sr. Postigo pren la paraula i diu que ja va estar parlant per telèfon amb el Sr. 
Santamaría en relació al tema de l’Hospital Municipal. Creuen que l’assistència 
sanitària en el centre no és tan satisfactòria com hauria d’ésser. Demana quins 
treballadors qualificats hi ha ara a l’Hospital.  
El Sr. Santamaría li respon que hi ha un ATS i tres  auxiliars i unes vuit persones que 
han aprovat les proves, diu que el servei queda atès   i convida el Sr. Postigo perquè 
vagi a l’Hospital a veure com funciona.  
El Sr. Postigo diu que estan perfectament informats del que passa a l’Hospital i de com 
funciona. Que no s’acompleixen les ratios i que falta personal qualificat  i que això 
repercuteix en la qualitat del servei. Demana al Sr. Santamaría que expliqui quin 
personal hi hauria d’haver.  
El Sr. Santamaría diu que hi ha un pacte amb els treballadors que varen fer el curset que 
se’ls canviaria de categoria per ordre d’antiguitat i en funció a les necessitats de la 
residència.  



El Sr. Postigo demana de nou al Sr. Santamaría que li digui el nombre de titulats que hi 
hauria d’haver, ja que pensa que és evident  que repercuteix en la qualitat.  
La Sra. Sancho pregunta al Sr. Postigo on vol arribar amb les seves afirmacions, ja que 
és evident que l’Hospital funciona i no hi ha queixes.  
El Sr. Postigo diu que els familiars no estan allà les 24 hores del dia i que el que és un 
fet és que manca personal qualificat.  
El Sr. Navarro diu que hi ha uns estatuts que no es compleixen, ja que diuen que hi ha 
d’haver un metge a la Junta. Pel que fa a la ràtio, manca un fisioterapeuta  i un metge, 
entre altres.  
La Sra. Pla diu que els Estatuts preveuen un metge i un capellà com a persones 
importants  i per assistir a la Junta en casos determinats, no sempre.  
La Sra. Sancho diu que s’està donant un bon servei i que és deficitari i s’intenta poder 
cobrir al màxim la demanda. 
El Sr. Fabrellas demana per què els treballadors no han fet el curs a través del Forcem.  
La Sra. Pla i el Sr. Santamaría responen que no s’han convocat. 
La Sra. Presidenta dóna per acabat el tema.   
 
Seguidament el Sr. Noguera pregunta quines actuacions s’han fet en relació al deute que 
el Sr. Fontanals té amb l’Ajuntament.  
La Sra. Sancho respon que se li ha notificat la valoració del terreny per anar a subhasta. 
El Sr. Noguera demana si s’ha comunicat als veïns.  
El Sr. Pallarols diu que individualment no, però que s’ha comunicat a les assemblees 
que s’han fet.  
 
El Sr. Noguera  pren la paraula i demana com està el tema de l’ ordenança sobre 
repartiment de propaganda.  
El Sr. Postigo diu que es portarà el tema a la propera Junta de Portaveus.   
 
El Sr. Noguera demana de nou la paraula i pregunta quin sistema de desguàs es fa a les 
cases que hi ha fora del nucli.  
El Sr. Pallarols respon que a través de fosses sèptiques.  
 
El Sr. Noguera demana si hi ha alguna cosa concreta en relació al desplegament de 
Mossos d’Esquadra.  
La Sra. Sancho respon que no. 
 
El Sr. Noguera pregunta si hi ha alguna previsió per a l’arranjament de les finestres i 
portes del Col.legi Públic que es troben en molt mal estat. 
La Sra. Sancho respon que aquest any no hi ha prevista cap inversió.  
 
El Sr. Navarro demana que es pintin passos de vianants davant del centre CESMAR, ja 
que hi transiten molts nens per anar a l’escola.  
 
El Sr. Noguera demana si hi ha prevista alguna actuació en relació al pont del veïnat de 
Sant Llorenç que està en molt mal estat. 
La Sra. Gispert respon que s’enderrocarà.  
 
El Sr. Noguera demana que es revisi l’estat del rec de davant de la Caserna de la 
Guàrdia Civil que està en mal estat. 
Se li respon que s’encarregarà als tècnics que facin un informe.  



 
El Sr. Navarro demana com està el tema del pas de bicicletes a la benzinera.  
El Sr. Pallarols respon que l’empresa ha fet suspensió de pagaments, però que després 
de Setmana Santa es tornarà a tractar el tema. 
 
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 la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la 
Secretària, que ho certifico.  
 
 
 
 
    



ACTA Nº 4/97 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 9 D’ABRIL DE 1997.- 
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia nou d’abril de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fèlix 
Pallarols Negre, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs 
Gavilán, Joan Pareta Fausellas, Montserrrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, 
Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a 
Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
La  Sra.Presidenta pren la paraula i justifica la convocatòria extraordinària en el fet 
que interessa que s’iniciïn les obres de la U.A. Carrilet -1 quan més aviat millor.  
 
1r.- ADJUDICAR L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE 
LA U.A.CARRILET-1.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que al seu 
entendre s’hauria d’evitar caure en el que cauen la majoria d’administracions: 
pressupostos inflats. És evident que en aquest cas ho és. Diu que s’hauria d’intentar 
que els tècnics redactors a l’hora de posar preu als pressupostos anessin per la 
banda mitja-baixa i no per l’alta com fan i això reduiria també les despeses de 
redacció dels projectes. 
La Sra. Sancho diu que és cert que la baixa és important, però que els preus ofertats  
diferents licitadors oscil·len entre els 44 milions la més alta i els 31 i escaig de 
l’adjudicatari, la qual cosa fa pensar que aquesta empresa podria estar interessada 
per l’obra i que ha fet una baixa important per assegurar-se l’adjudicació. Afegeix 
que és una empresa solvent i coneguda i per tant no hi ha d’haver-hi problemes.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor 8 (CiU) 
Abtencions 5 (PSC, IC-EV i ERC)  
  
Primer.- Adjudicar definitivament la subhasta pública celebrada per l’execució de 
les obres d’urbanització de la U.A. Carrilet-I a l’empresa MASSACHS 
EXCAVACIONS, S.L.  pel preu de 31.480.000—PTA (trenta-un milions quatre-
centes vuitanta mil pessetes) . 
 
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini de 10 dies hàbils després de 
la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, 
xifrada en 1.259.200—PTA.    
 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 97.4.511.60104 del 
pressupost municipal.  
 
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà 
concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 



Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per signar qualsevol document que 
sigui necessari en relació amb el present acord.  
 
2n.- ADJUDICAR DIVERSES FINQUES SUBHASTADES DE PROPIETAT 
MUNICIPAL.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que, tot i que es 
varen pronunciar inicialment a favor de la venda, ara s’abstindran ja que pensen 
que no se n’ha fet prou publicitat i que això ha fet que molta gent no se 
n’assabentés. 
El Sr. Bayéw diu que es va publicar al Diari de Girona i que l’any passat no hi va 
concórrer ningú, mentre que enguany se n’han venut tres, diu que això pot ésser 
degut també al millor moment econòmic que es passa.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor  11 (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions   2 (IC-EV) 
 
Primer.- Declarar  vàlida  la licitació per a l'alienació de diverses finques  del 
patrimoni municipal i  adjudicar definitivament a: 
 
1. A la Societat PROMESMA S.L., representada pel Sr. Manel Malagon 

Granados, amb D.N.I. núm.  30408167-M, domiciliada a Llagostera, c/ Sant 
Feliu núm. 6, la parcel.la situada a l’avinguda del Gironès,  per haver estat el 
millor  postor i cobrir el preu tipus de subhasta. 
Descripció de la finca: Porció de terreny, solar edificable, amb una superfície de                     
135,60 m2. Limita al nord amb l’avinguda del Gironès, sud i est amb la finca de 
la Sra. Anna M. Raset Bretcha i oest amb ctra. Sant Llorenç.- Procedeix, en part, 
dela finca comprada a la Sra. Montserrat Casellas Casellas (96,25 m2) i en part 
d’un sobrant de via pública (39,35 m2). 
La finca es troba lliure de càrregues, de gravàmens i d’arrendataris. 
El preu d’adjudicació es fixa en quatre milions cent divuit mil nou-centes 
pessetes (4.118.900,-PTA). 
Inscrita  39,35 m2. al Tom 2739, llibre 130, Foli 16, Finca 6045, inscripció 1ª., i 
96,25 m2. al Tom2844, Llibre 139, Foli 81, Finca 1804-N, inscripció 17ª., i la 
resta de la superfície inscrita en aquest darrer número correspon actualment a 
carrers.          

 
2.  Al Srs.  DANIEL GALAN VENTURA i MARTA SAGUÉ CATEURA, 

domiciliats a Llagostera, c/ Lacustària, 1, 2n. 2ª  i c/ Cantallops, 6, amb D.N.I. 
núms. 77911543-D i 40530021-L,  la parcel.la núm. 164 de la urbanització 
“Mas Gotarra”, per haver estat el millor  postor i cobrir el preu tipus de 
subhasta. 
Descripció de la finca: Solar edificable, amb una superfície de 412 m2., que 
limita       al nord amb el carrer de la urbanització (c/ del rec), al sud amb el 
límit de la urbanització, a l’est amb la parcel.la 165 i a l’oest amb la parcel.la 
163. 
La finca es troba lliure de càrregues, de gravàmens i d’arrendataris. 
El preu d’adjudicació es fixa en dos milions nou-centes mil pessetes 
(2.900.000,-) 
Aquesta parcel.la s’ha de segregar de la finca registral inscrita al Tom 2612, 
Llibre 120, Foli 144, Finca 5662, inscripció 1ª.  



  
3.  Al Sr. MANUEL CABALLERO VILLAR, domiciliat a Llagostera, plaça 

Llibertat nº 3, amb D.N.I. núm. 40301678-C, la parcel.la núm. 168 de la 
urbanització “Mas Gotarra”, per haver estat el millor  postor i cobrir el preu 
tipus de subhasta. 
Descripció de la finca: Solar edificable, amb una superfície de 423 m2., que 
limita al nord amb el carrer de la urbanització (c/ del rec), al sud amb la 
parcel.la 167, a l’est amb límit de la urbanització i a l’oest amb carrer de la 
urbanització.  
La finca es troba lliure de càrregues, de gravàmens i d’arrendataris. 
El preu d’adjudicació es fixa en tres milions tres mil tres-centes pessetes 
(3.003.300,-PTA). 
Aquesta parcel.la s’ha de segregar de la finca registral inscrita al Tom 2612, 
Llibre 120, Foli 144, Finca 5662, inscripció 1ª.  

     
Segon.- Facultar  la Sra. Alcaldessa-Presidenta per  a  la signatura davant notari de 
l'escriptura  pública  de  traspàs de propietat i  possessió de les esmentades finques.  
 
Tercer.- Declarar  deserta  la  subhasta de les parcel.les nº 28,  51 i 54  de  la 
urbanització Mont-Rei, nº 35 de la urbanització La Mata i nº 165, 166 i 167 de la 
urbanització Mas Gotarra,  en no haver-se presentat cap proposició. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de deu 
del vespre s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la 
Sra. Alcaldessa amb mi, la Secretària, que ho certifico.  
 

L’ALCALDESSA         LA SECRETÀRIA  



ACTA Nº 5/97 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
30 D’ABRIL DE 1997.- 
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta d’abril de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fèlix 
Pallarols Negre, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs Gavilán, 
Joan Pareta Fausellas, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo 
García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a Secretària la de la 
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
La Presidenta declara oberta la sessió.  
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DIES 26-3-1997 I 9-4-1997.-  
 
Acta del dia 26 de març de 1997. 
La Sra. Pla i el Sr.  Noguera manifesten que en el punt 7è. de l’acta del dia 26 de març 
hi ha un error pel que fa a les votacions, ja que els seus es varen abstenir, mentre que 
l’acta consta que hi varen votar a favor. S’accepta l’esmena i es rectificarà l’acta.  
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que les actes no recullen fidelment les 
intervencions, que ell quan parla al Ple fa servir unes paraules meditades i que són 
aquestes les que hauria de reflectir l’acta.  
El Sr. Postigo i la Sra. Sancho demanen que es rectifiqui l’acta del dia 26 de març en 
uns aspectes concrets. Atès que hi ha discrepàncies sobre la rectificació, s’acorda deixar 
l’aprovació de l’acta del dia 26 de març pendent i consultar les cintes per aclarir-ho.  
La Secretària manifesta que l’acta és una síntesi dels debats i que per tant, com ha 
manifestat altres vegades, no ha de recollir el que es diu de manera literal.  
 
Acta del dia 9 d’abril de 1997.  
S’aprova l’acta de la sessió del dia 9 d’abril de 1997. 
 
Seguidament la Sra. Presidenta pren la paraula i manifesta que, tenint en compte que als 
plens  s’hi porten molts temes i per tal d’alleugerir-los i fent ús de les prerrogatives que 
li dóna el ROF, els plens es  desenvoluparan de la  següent forma:  
Lectura de la proposta o moció.  
Intervenció del representant del grup que l’hagi de defensar, que no podrà durar més de 
tres minuts. Un torn de paraula per cada grup que no podrà durar més de tres minuts i es 
podrà tenir un torn de rèplica per al·lusions,  si correspon.  
El Sr. Postigo manifesta la seva disconformitat i diu que ho troba aberrant.  
La Sra. Pla manifesta que el tema s’hauria d’haver tractat a la Junta de Portaveus.  
El Sr. Postigo pren la paraula i demana que es canviï l’ordre del dia en el sentit de 
tractar primer el punt 17è. que el 8è. 
La Sra. Alcaldessa respon negativament a la proposta.  
 
2n.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DELEGANT LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN EL SR. JOAN 
PARETA.-  
 



Es dóna compte al  Ple del següent Decret de l’Alcaldia:    
 
“Vist l’article 23  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i el Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals 
d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals, que en el seu punt 
4t. diu que la presidència del Consell Escolar Municipal correspondrà a l’Alcalde del 
municipi, que podrà delegar en un conseller de l’Ajuntament,  
DISPOSO: 
Delegar en el Regidor d’Ensenyament, SR. JOAN PARETA FAUSELLAS, la 
Presidència del Consell Escolar Municipal.  
Manat i signat per la Sra. Alcaldessa a Llagostera el dia vint-i-tres d’abril de mil nou-
cents noranta-set.” 
 
La Sra.Pla diu que al seu entendre el Consell Escolar hauria de ser presidit per 
l’Alcaldessa, no per menyspreu a la persona designada, sinó donada la importància del 
tema.   
La Sra. Sancho respon que el Consell Escolar és un òrgan consultiu que només eleva 
propostes. Diu que sí que és cert que és important però que no pot ésser arreu, i per tant, 
ha de fer delegacions en els regidors.  
 
3r.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE 
CATALUNYA D’APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DE PREUS DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.  
 
El Ple es dóna per assabentat de la resolució tramesa per la Comissió de Preus de 
Catalunya (R.E. nº 847, 21-4-1997, Expt.643/95) on comuniquen que en sessió de data 
10-4-1997 han aprovat les noves tarifes de subministrament d’aigua potable a la 
població, sol.licitat per Gerundenses de Servicios, S.A., empresa concessionària del 
servei.  
 
4t.- APROVAR LES BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER 
COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’EDUCADORA DE LA LLAR 
D’INFANTS “EL NIU”. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula el Sr. Navarro i demana diverses 
aclariments en relació a les bases que se sotmeten a aprovació,  diu que al seu entendre 
són unes bases que deixen molts buits,  que no semblen pensades per una titulació de 
FP2 i que pensa que seria més adequat que s’haguessin agafat com a models les del 
Departament d’Ensenyament.   
Les preguntes fetes en relació a les bases són contestades per la Sra. Pilar Sancho.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  10 CiU i PSC 
En contra  2 IC-EV 
Abstencions 1 ERC 
 
Primer.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació laboral 
indefinida d’una educadora infantil. 
Segon.- Publicar la convocatòria juntament amb les bases en el B.O.P. i un extracte en 
el D.O.G.C. 



 
5è.- FIXAR LA JORNADA DE TREBALL PER AL LLOC DE TREBALL DE 
SECRETARIA MENTRE DURI L’ACUMULACIÓ AMB LA DE CELRÀ.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula el Sr. Fabrellas i manifesta que aquí es 
fixa una jornada, però que el més segur és que s’excedeixi, ja que poden haver-hi més 
reunions i també desplaçaments i creu que s’hauria de contemplar.  
El Sr. Bayé respon que aquesta és la jornada que de manera fixa desenvoluparà ara la 
Secretària, però que si hi ha més dedicació es contemplarà a través d’un increment del 
complement de productivitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
Primer.- Fixar de manera temporal i mentre duri l’acumulació de la plaça de Secretaria 
d’aquesta Corporació amb la de Celrà, una jornada de treball a desenvolupar per la 
Secretària equivalent al 66’66% de la jornada establerta per als funcionaris. 
 
6è.- CONVOCAR SUBHASTA PER A LA VENDA DE DIVERSES FINQUES DE 
PROPIETAT MUNICIPAL.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que es varen abstenir 
en l’última adjudicació de finques perquè no es va fer suficient publicitat i pensaven que 
no havia arribat a la gent. Diu que l’Alcaldessa va informar a la Junta de Portaveus que 
es publicarà a “l’Ajuntament Informa” , no obstant això proposen que també es faci 
publicitat amb informació a les botigues, tal com es fa en els anuncis  de cobrament.  
La Sra. Sancho respon que no ho creu convenient, ja que amb la informació als diaris, a 
l’Ajuntament Informa que arriba a tothom del poble i també s’anunciarà a la ràdio, 
pensa que és suficient.  
El Sr. Postigo manifesta que en aquest cas s’abstindran,  ja que no hi ha suficient 
publicitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  11 (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions 2 (IC-EV)  
 
Primer.- Alienar mitjançant subhasta les següents parcel.les: 
3 parcel.les de la Urbanització Mont-Rei. 
Parcel.la nº 28. Extensió superficial: 1.073’88 m2. 
Inscrita al tom 2311, llibre 106, foli 73, finca 4771, inscripció 1ª. 
Parcel.la nº 51. Extensió superficial: 764’80 m2. 
Inscrita al tom 2311, llibre 106, foli 76, finca 4772, inscripció 1ª.     
Parcel.la nº 54. Extensió superficial: 746’73 m2.  
Inscrita al tom 2311, llibre 106, foli 79, finca 4773, inscripció 1ª. 
1 parcel.la de la Urbanització La Mata. 
Parcel.la nº 35. Extensió superficial: 1.120 m2. 
Inscrita al tom 2818, llibre 136, foli 221, finca 6201, inscripció 1ª.   
3 parcel.les de la Urbanització Mas Gotarra.   
Parcel.la nº 165 de 426 m2. 
Parcel.la nº 166 de 445 m2. 
Parcel.la nº 167 de 434 m2. 



Aquestes tres parcel.les s’han de segregar de la finca, inscrita al tom 2612, llibre 120, 
foli 144, finca 5662, inscripció 1ª. 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir la 
subhasta i disposar-ne la publicació en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el 
B.O.P. i en el D.O.G.C. 
Tercer.- Donar-ne compte al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
abans de la resolució definitiva.  
 
7è.- APROVAR INICIALMENT LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
LOCALRET I ELS ESTATUTS QUE EL REGIRAN.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula la Sra. Pla i manifesta que el seu grup hi 
votarà a favor, ja que hi estan d’acord les dues entitats municipalistes i és un benefici de 
cares als pobles petits. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci LOCALRET, a formar amb els 
municipis catalans que han expressat la voluntat d’integrar-se al Consorci i que estan 
incloses en la demarcació segons allò que preveu la Llei 42/1995, de 22 de desembre,  
de telecomunicacions per cable o que ho han sol·licitat, l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, així com els Estatuts que 
s’adjunten pels quals s’haurà de regir. 
Segon.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies aquest acord, a efectes de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC i al tauler d’edictes de la Corporació.  
 
8è.- DESIGNAR UN ALTRE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Sancho diu que fins ara en el Consell Escolar 
Municipal hi havia dos centres i que ara amb l’entrada en funcionament de l’IES, s’han 
hagut de redistribuir els representants i explica els criteris amb què s’ha fet la 
redistribució. I que en aquest cas els criteris ja venen determinats pel que ha establert el 
Departament d’Ensenyament. 
La Sra. Pla diu que el seu grup hi votarà en contra per la mateixa raó exposada en el 
punt 2n. 
El Sr. Postigo diu que el seu grup també hi votarà en contra, ja que pensen que és una 
qüestió de forma i que aquesta redistribució hauria d’haver sortit del Consell o del Ple, i 
que prèvia la proposta de nomenament d’un nou representant, el Ple hauria d’haver 
aprovat aquesta composició, tal com va aprovar el Reglament  de funcionament.  
La Sra. Sancho repeteix  que, tal com ha dit, la composició ja ve regulada,  que han 
d’ésser 22 membres i que no hi ha Reglament de Funcionament. 
El Sr. Navarro demana que consti expressament en acta que la Sra. Alcaldessa ha dit 
que han de ser 22 membres i que no hi ha Reglament del Consell, quan en realitat sí que 
hi ha dos reglaments. 
  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
 



A favor  8 (CiU) 
En contra 5 (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Designar el Sr. Jordi Bayé Sureda representant de l’Ajuntament al Consell 
Escolar Municipal. 
 
9è.-APROVAR LA REVISIÓ DEL PREU DE LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que el seu grup 
s’abstindrà per una qüestió: el fet que l’Alcaldessa va dir en un Ple que el juliol hi 
hauria la deixalleria. 
La Sra. Alcaldessa respon que el projecte està encarregat, però que ara depèn de la 
subvenció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor  11 (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions 2    (IC-EV) 
 
Primer.- Aprovar la revisió de preus a què té dret l’adjudicatari del servei de recollida 
domiciliària d’escombraries, Transports Ribas, amb efectes del dia 1 de gener de 1997 i 
fixar l’augment en un 2’5% en relació a l’any 1996.  
 
10è.- MOCIÓ DEL PSC PER INSTAR LA JUNTA DE SANEJAMENT A 
PRENDRE MESURES PER MANTENIR EN CONDICIONS ELS RECS I LES 
FONTS.- 
 
Es llegeix la següent  Moció: 
“Montserrat Pla Font, portaveu del Grup Municipal Socialista, i actuant en nom i 
representació d’aquest, atentament us 
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 30 d’abril la següent: 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
Vist l’estat deplorable en que es troben alguns recs i fonts del terme municipal de 
Llagostera,  
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera acorda instar a la Junta de Sanejament que prengui 
les mesures oportunes a fi i efectes que recs i fonts es mantinguin en condicions adients.  
Es per tot això que us demana que en temps i forma tingueu per presentada aquesta 
proposta resolució per ésser inclosa en el proper Ple.  
Llagostera, 23 d’abril de 1997. 
Iltre. Sra.Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Llagostera.   
 
La Sra. Pla pren la paraula i exposa que els han arribat queixes que es produeixen 
abocaments directes als recs i que contaminen les aigües i atès que és competència 
d’aqueixos organismes proposa instar-los perquè realitzin controls.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup ha reivindicat més d’una vegada que 
es facin actuacions en matèria de sanejament. No obstant això, hi votaran en contra, ja 
que mentre l’Ajuntament no faci res per evitar els abocaments que es produeixen a la 



riera Gotarra, entre altres, no se senten legitimats per exigir a un altre organisme que 
faci el que no fa l’Ajuntament.   
La Sra. Sancho respon  al Sr. Postigo que el grup d’IC sempre va de salvador i vol que 
sembli que porta la iniciativa en tot, mentre que l’equip de govern dorm a la palla, però 
que és evident que el seu equip es preocupa de les coses i també de l’ecologia.  
El Sr. Noguera manifesta que si s’hagués fet la comissió que va proposar en el seu dia 
per tractar els temes de medi ambient, tots aquests temes es tractarien allà.  
La Sra. Sancho manifesta que el seu grup hi votarà en contra, ja que troben la proposta 
molt genèrica i que ja es fan seguiments puntuals quan es detecta algun cas.  
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor 3 (PSC i ERC) 
En contra 10 (CiU i IC-EV) 
 
11è.- MOCIÓ D’IC-EV SOBRE LES OBRES DE DESDOBLAMENT DE LA C-
250: TRAM COSTA DE L’ALOU-STA.CRISTINA.- 
 
Es llegeix la següent moció: 
 
“Els sotasignants, integrants del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
presentem aquest escrit, i sol·licitem a l’Alcaldessa: 
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: 
Que, previ el seu debat, sigui aprovada, amb el redactat que segueix, la següent:  
MOCIÓ SOBRE LES OBRES DE DESDOBLAMENT DE LA C-250: TRAM 
L’ALOU-STA.CRISTINA. 
Atès que ja s’han iniciat les obres del “Desdoblament de la C-250: tram enllaç de la 
costa l’Alou amb la variant de Sta.Cristina. 
Atès que l’esmentat tram discorre per la Vall d’Aro, paral·lelament al Ridaura, i que 
aquesta zona és d’una gran importància estratègica en tractar-se del corredor biològic 
entre “Gavarres” i “Cadiretes-Ardenya”, incloses al Pla d’espais d’interès natural.  
Atès que les obres ja realitzades a la zona “Condicionament de l’enllaç de la C-253 amb 
la C-250, no van tenir en compte la connexió biològica entre aquests espais, i que el 
projecte  que ara es porta a terme no defineix de forma detallada les mesures de 
correcció de l’impacte ambiental.  
Atesa la magnitud del projecte i les previsions d’ampliació,que poden ésser irreversibles 
per al manteniment de les comunitats faunitístiques  d’ambdues zones. 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
1.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat (Delegació Territorial 
a Girona) i a la Direcció General de Carreteres (Serveis Territorials a Girona) la creació 
d’una comissió de control de les obres de Desdoblament de la C-250, integrada per 
tècnics d’ambdues institucions, representants de l’Associació de Naturalistes de Girona 
(ANG) i de tots els grups polítics que són presents a l’Ajuntament de Llagostera. 
2.- Donar trasllat de la present resolució al President de la Comissió d’Ordenació de 
territori de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de 
Guíxols, sol·licitant l’adhesió de l’entitat que representa en la demanda feta en el punt 
anterior, com a mostra més palpable que el desenvolupament industrial, comercial i 
turístic de la Costa Brava és perfectament compatible amb la preservació del nostre 



entorn natural.-Llagostera, 30 d’abril de 1997.- J.Lluís Postigo García.- Antoni Navarro 
Robledo”.- 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i explica que aquesta és una iniciativa compartida entre IC 
i Naturalistes de Girona. Diu que inicialment es va aprovar un projecte per aquesta obra, 
però posteriorment s’han anat introduint modificacions sense seguir els procediments 
legals. Segons els membres de l’Associació de Naturalistes de Girona és possible crear 
aquesta comissió, que tindrà com objectiu fer un seguiment de l’impacte ambiental de 
l’obra. Afegeix que un dels temes més  preocupants és el dels corredors biològics, ja 
que el sistema que contempla el projecte no és bo. Pel que fa al punt 2n., diu que es 
tracta de tornar la pilota a la Cambra, que en el seu moment va demanar als 
Ajuntaments que demanessin el desdoblament. 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que quan es va veure el primer moviment de terres 
es varen posar en contacte amb el Departament de Medi Ambient. Afegeix que abans de 
fer els projectes ja es fa un projecte d’avaluació d’impacte ambiental i que Medi 
Ambient el va informar favorablement. Afegeix  que l’empresa adjudicatària de l’obra  
a més de tenir un director per les obres ha de tenir un director d’impacte ambiental. El 
Departament de Medi Ambient s’ha compromès a donar compte a l’Ajuntament de les 
visites que hi faci. També fa referència a una comunicació del Departament de Cultura 
informant que ha autoritzat una actuació arqueològica en aquella zona. Acaba dient que 
es vetllarà pel compliment en l’execució de les obres mitjançant els tècnics municipals i 
que hi ha el compromís de les administracions actuants de dur el tema amb rigor.  
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor  5 (PSC, IC-EV i ERC) 
En contra 8 (CiU) 
 
12è.- MOCIÓ D’IC-EV RELATIVA A DONAR VEU ALS ASSISTENTS ALS 
PLENS DE L’AJUNTAMENT, UNA VEGADA ACABADES LES SESSIONS.- 
 
Es llegeix la següent moció: 
“Els sotasignants, regidors del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
considerem: 
-Que un dels pilars de la democràcia descansa en la recerca de les vies de participació 
ciutadana. 
-Que aquest dret de la ciutadania ha de mostrar-se en tots els aspectes de la política 
municipal  que un dels llocs més importants en què el ciutadà pot apropar-se als afers 
municipals és el ple de l’Ajuntament.  
És per això que presentem la següent moció, i sol·licitem a l’Alcaldessa 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, 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 que un cop acabades les sessions plenàries de 
l’Ajuntament, es doni veu als assistents per tal que puguin exposar els dubtes o 
suggeriments que creguin oportuns als diferents grups del consistori.  



Llagostera, 24 d’abril de 1997.- 
J.Lluís Postigo García.- Antoni Navarro Robledo.  
 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que ja varen presentar una carta de participació 
ciutadana que es va deixar sobre la taula en espera de l’aprovació d’un Reglament 
Orgànic Municipal. Segueix dient que és evident que hi ha discrepàncies sobre el 
funcionament i avança que no presentaran l’esborrany del Reglament, tal com s’havien 
compromès, ja que tenen la seguretat que no s’aprovaria.   Pel que fa a la moció 
presentada, diu que la seva voluntat seria que després d’acabada la sessió del Ple es 
permetés  participar al públic assistent.  
La Sra. Pla manifesta que no veu la necessitat de regular-ho, ja que actualment ja passa.  
El Sr. Fabrellas proposa com a alternativa que els veïns mitjançant el canal d’un regidor 
poguessin fer propostes al Ple. 
El Sr. Noguera diu que pensa el mateix que ha manifestat la Sra. Pla.  
La Sra. Presidenta diu que al seu entendre la participació es manifesta a través de les 
eleccions i que de les últimes varen sortir els representants que avui composen 
l’Ajuntament. Pensen que el camí a seguir és a través dels regidors o bé dels grups 
polítics. Pensen que la representació ja està vehiculada.  
El Sr. Postigo diu que ha quedat clar el posicionament i per això no presenten el 
reglament de funcionament.  
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor 2 IV-EV 
En contra  11 (CiU, PSC i ERC) 
 
13è.- MOCIÓ D’IC-EV RELATIVA AL CONSORCI DE LES GAVARRES.- 
 
Es llegeix la següent moció: 
 “Els sotasignants, integrants del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
presentem aquest escrit, i sol·licitem a l’Alcaldessa: 
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: 
Que, previ el seu debat, sigui aprovada, amb el redactat que segueix, la següent:  
MOCIÓ SOBRE EL CONSORCI DE LES GAVARRES.- 
Atès que les Gavarres van ésser declarades Espai d’Interès Natural protegit pel govern 
de la Generalitat de Catalunya, a través del Decret 328/1992, de 14 de desembre.  
Atès que és voluntat del nostre Ajuntament desenvolupar i preservar l’esmentat espai.  
Atès que recentment la Diputació de Girona ha iniciat els tràmits necessaris per a la 
constitució d’un Consorci que protegeixi i gestioni aquest espai, i que s’ha remès a tots 
els interessats els esborranys de la Carta programàtica i dels Estatuts, per tal de fer les 
suggerències que es creguin  oportunes.  
Per tot això, i amb la intenció de col·laborar de forma activa en aquest procés 
constitutiu, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
1.-Manifestar la nostra satisfacció i adherir-nos a la iniciativa presa per l’Excma. 
Diputació Provincial de Girona en relació a la constitució del “Consorci de les 
Gavarres”. 
2.- Proposar a l’esmentat organisme, com a suggerències o al·legacions, les següents 
modificacions:     



Art.1.- Després de Diputació de Girona afegir, “els Departaments, de la Generalitat de 
Catalunya, de Medi Ambient; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Governació; Cultura; 
política Territorial i Obres Públiques; Indústria, Comerç i Turisme, així com el Centre 
de la Propietat Forestal.  
Art.8.- A l’apartat 1 canviar la segona frase per “Està format per un membre de cada 
administració o entitat que formen part del Consorci i dos representants del Consell 
Consultiu.” 
L’apartat 3 substituir-lo pel següent redactat: 
“Correspon al Consell Plenari les atribucions següents:  
a)  Elegir d’entre els seus components el President. 
b)  Nomenar i remoure els membres de la Comissió Executiva.  
c)  Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.  
d)  Aprovar els plans, programes d’actuacions, d’inversions i de gestió.  
e)  Aprovar, si s’escau, el reglament i les normes de règim interior del Consorci.  
f)  Aprovar i modificar els pressupostos. 
g)  Aprovar els comptes anuals i la memòria de gestió dels serveis.  
h)  Aprovar i modificar els presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat  també de 

l’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 
i)  Admetre nous membres al Consorci. 
j)  Vetllar pel compliment dels objectius i les funcions del Consorci.  
k)  Aprovar la plantilla de personal i les seves retribucions, així com les bases de 

selecció de personal. 
l)  Dissoldre i Liquidar el Consorci. 
ll) Exercir  totes aquelles altres atribucions no expressament assignades a altres òrgans                             
dels presents Estatuts. 
Art.9.- A l’apartat 1 substituir “un màxim de nou persones” per “un màxim d’onze 
persones”, tot afegint al final “un representant de la Coordinadora d’Amics de les 
Gavarres i un del Centre de la Propietat Forestal”. 
A l’apartat 3 la lletra a) hauria de dir “nomenar i cessar el gerent”. Eliminar les lletres 
e), f) i g). Introduir un nou apartat e) amb el següent redactat “Les que el Consell plenari 
o un altre òrgan de govern li deleguin”. 
Art.12.- Substituir l’actual redactat pel següent: 
“1. Completarà l’organització del Consorci, el Consell Consultiu, òrgan de participació 
ciutadana format per membres d’entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes, 
esportives, associacions  de propietaris, etc., vinculades a les Gavarres, així com de 
personalitats de reconeguda vàlua que s’hagin destacat en la protecció i defensa de la 
natura. El número màxim de components d’aquest òrgan serà de vint-i-cinc.  
2. Correspon al Consell Consultiu: 
a) Emetre informes previs a l’aprovació dels plans, programes d’actuació, d’inversions i 
pressupostos, sense perjudici de qualsevol altre informe o consulta que li puguin 
demanar els altres òrgans de govern del Consorci.  
b) Emetre informes i formular propostes i suggeriments, a iniciativa pròpia, sobre 
matèries de competència consorcial.  
Capítol cinquè.- Substituir el títol pel següent: “Separació de membres, dissolució i 
liquidació de l’Entitat”. 
Article 22.- Substituir el redactat de l’apartat 1 pel següent: 
“El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integrin amb el quòrum que 
assenyala l’art. 14.2 d’aquests Estatuts, per impossibilitat legal o material de complir les 
seves finalitats, per la separació d’algun dels membres si amb això el consorci esdevé 
inoperant o per la transformació del Consorci en un altre ens”.  



A l’apartat 2 substituir l’actual redactat pel següent: 
“L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci especificarà la forma de 
liquidar el seu actiu i passiu, i de revertir les obres o instal·lacions existents.” 
A Llagostera, 30 d’abril de 1997. 
J.Lluís Postigo García.- Antoni Navarro Robledo”.- 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i fa una síntesi de la moció. 
La Sra. Sancho manifesta que no han tingut temps de fer un estudi comparatiu en relació 
a la proposta inicial i proposa que es deixi sobre la taula. 
El Sr. Postigo manifesta que no entén com la Sra.Alcaldessa pot dir que no han tingut 
temps. Diu que les propostes  presentades fan referència quasi totes al mateix tema, si 
bé afecten diversos articles. Pensen que en aquest  tema hi ha duplicitats, ja que per 
exemple la Diputació ha elaborat els Estatuts i la Generalitat les Normes Especials de 
les Gavarres. Seguidament explica el perquè de les modificacions proposades i diu que 
bàsicament pretenen evitar duplicitats, fomentar la participació dels afectats i que el 
Consell tingui el màxim de competències.  
La Sra. Pla manifesta que el seu grup hi votarà a favor, ja que és un treball conjunt del 
Grup del PSC i IC-EV 
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat:  
A favor 4 (PSC i IC-EV) 
En contra 8 CiU 
Abstencions 1 (ERC) 
 
14è.- MOCIÓ D’IC-EV RELATIVA A SOL.LICITAR UNA SOLUCIÓ 
DEFINITIVA PER L’ENCREUAMENT DE LA C-253 AMB LA GIV-6744.     
 
Es llegeix la següent moció: 
 “Els sotasignants, integrants del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
presentem aquest escrit, i sol·licitem a l’Alcaldessa: 
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: 
Que, previ el seu debat, sigui aprovada, amb el redactat que segueix, la següent:  
MOCIÓ SOBRE L’ENCREUAMENT  DE LA C-253 AMB LA GIV-6744 
Atès que la C-253 té una afluència important de vehicles que, en circumstàncies 
normals, dificulta que els veïns puguin creuar-la per anar a Llagostera per la GIV-6744, 
amb el conseqüent risc d’accident.  
Atès que l’esmentat increment del trànsit, en circumstàncies especials que es venen 
repetint massa sovint, provoca la instal·lació de dos carrils (direcció Barcelona) en la C-
253, essent impossible travessar-la. 
Atès que la introducció d’una infrastructura lineal de característiques rígides, com és la 
C-253 amb la instal·lació de cons, constitueix un tall que produeix l’efecte de barrera 
física amb la conseqüent pertorbació dels desplaçaments dels veïns que queden més 
allunyats del poble (Urbanitzacions Selva Brava, Font-Bona, etc). En aquests casos els 
veïns no només es veuen obligats a fer desplaçaments de més de dotze quilometres per 
arribar al poble, sinó  que també s’han d’incorporar a les cues que es produeixen.  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
Sol·licitar novament a la Direcció General de Carreteres (Serveis Territorials a Girona) 
una solució definitiva per l’encreuament de la C-253 amb la GIV-6744.  



Igualment demanar, que sempre que s’opti per instal·lar cons, hi hagi una patrulla del 
cos de l’ordre públic competent en la regulació del trànsit que faci possible creuar la C-
253. 
A Llagostera, 25 d’abril de 1997. 
J.Lluís Postigo García.- Antoni Navarro Robledo.-“ 
 
La Sra. Sancho pren la paraula i manifesta que el seu grup hi votarà a favor. Diu que ha 
ordenat fer un escrit a Trànsit per tal que prenguin mesures mentre no hi hagi una 
solució definitiva. 
El Sr. Noguera diu que al seu entendre s’hauria d’ésser més conseqüent, ja que quan el 
PSC va presentar una Moció al Ple en el mateix sentit no hi varen donar suport.  
La Sra. Pla diu que ells hi votaran a favor, però que caldria afegir-hi també la Diputació, 
ja que també hi té competències.  
 
Per unanimitat dels presents, s’aprova la  moció amb el següent redactat:  
 
“Sol·licitar  a la Direcció General de Carreteres (Serveis Territorials a Girona) i a la 
Diputació de Girona una solució definitiva per l’encreuament de la C-253 amb la GIV-
6744.  
Igualment demanar, que sempre que s’opti per instal·lar cons, hi hagi una patrulla del 
cos de l’ordre públic competent en la regulació del trànsit que faci possible creuar la C-
253.” 
 
15è.- MOCIÓ D’IC-EV SOBRE LA INCLUSIÓ IMMEDIATA DEL METGE 
DEL POBLE EN EL PATRONAT DE L’HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP 
BAULIDA”.- 
 
Es llegeix la següent Moció:  
“Els sotasignants, regidors del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
atès el fet que en el Patronat “Josep Baulida” no hi ha representat cap metge, manifesten 
el seu desacord per diversos motius: 
-perquè no es pot anar contra la sobirania del Ple, que en el març de 1983 va aprovar 
uns estatuts en què s’acordava l’assistència del metge titular.  
-perquè entre les tasques que assumeix la Junta està la de baremar els aspirants a 
l’ingrés en la residència, entre altres coses, a través d’un informe mèdic, i no hi ha cap 
persona més indicada que un metge per interpretar aquest informe.  
Per tot això, presentem el següent escrit, i sol·licitem a l’Alcaldessa 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, reunits en sessió ordinària 
de 30 d’abril de 1997, conscients de l’incompliment dels estatuts que regeixen el 
funcionament del Patronat Josep Baulida, incompliment  que vulnera la sobirania del 
ple que va aprovar aquests estatuts, acorden la inclusió immediata del metge del poble, 
segons consta en l’article 21 dels estatuts. 
La present resolució no implica un acord total amb uns estatuts, aprovats en data  de 
març de 1983 i que consideren que necessiten una revisió en molts dels seus punts. 
Llagostera, 24 d’abril de 1997. 



J.LLuís Postigo García.- Antoni Navarro Robledo”. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula  i manifesta que la intenció d’IC-EV és sempre aportar 
coses positives, mai res negatiu, encara que hi hagi gent   de mala intenció que digui que 
el seu grup es vol carregar l’Hospital. Volen fer un toc d’atenció, ja que quan convé 
s’apliquen els Estatuts i quan no convé no. Acaba dient que el que és evident és que els 
Estatuts necessiten un canvi.  
El Sr. Santamaría pren la paraula i diu que a l’última reunió de la Junta del Patronat es 
va acordar fer un estudi per modificar els   Estatuts. Pel que fa a l’incompliment dels 
Estatuts i concretament en el tema del metge, no és veritat que s’incompleixen, ja que 
els estatuts fan referència a l’assistència del metge en casos concrets i no sempre. Les 
peticions d’ingrés vénen totes acompanyades del seu informe mèdic.  
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que moltes vegades la Junta es queixava que els 
informes mèdics no eren prou complets. 
El Sr. Santamaría segueix dient que quan ha estat necessari s’ha demanat l’informe del 
metge i últimament en un cas concret, per un rumor que va ésser infundat.    
La Sra. Pla pren la paraula i diu que efectivament s’han d’actualitzar els Estatuts. 
Segueix dient que abans l’Hospital tenia un metge titular, però que ara no s’exigeix i 
d’aquí ve la confusió.  
El Sr. Noguera diu que al seu entendre ni el metge ni el capellà han de formar part de la 
Junta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor  2 (IC-EV) 
En contra 11 (CiU, PSC i ERC). 
 
16è.- MOCIÓ D’IC-EV DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE 
LA LLAR D’INFANTS “EL NIU”. 
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“Els sotasignants, regidors del Grup Municipal d’Iniciatuva per Catalunya-Els Verds, 
Atès que el seguiment que el nostre grup ha fet del funcionament de la Llar d’Infants El 
Niu s’ha vist impossibilitat  per les raons que a continuació us exposem: 
-No disposem de cap projecte anual de centre. 
-No disposem de memòries anuals d’avaluació de la tasca feta en els diferents grups. 
-No tenim informacions bàsiques com poden ser pressupostos anuals, dotacions…. 
-Desconeixem l’organigrama del centre. 
-No podem intervenir en la fixació dels preus públics de la llar d’infants. 
-No disposem d’una descripció de l’oferta pública actual com a resposta a la demanda 
detectada. 
-etc. 
D’acord amb aquestes consideracions, presentem la següent moció, i sol·licitem a 
l’Alcaldessa 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, acorden la creació d’una 
comissió de seguiment de la Llar d’Infants El Niu, integrada per: 
-El regidor responsable de l’àrea d’ensenyament, que la presidirà.  
-Un representant de l’APA de l’escola. 
-Un representant del professorat del centre. 
-Un representant per cadascun dels grups que formen el consistori.  
-Aquesta comissió es reunirà amb caràcter ordinari la primera quinzena del mes de 
setembre, la darrera del mes de juny i, amb caràcter extraordinari, quan ho sol·liciti una 
tercera part dels membres que la componen. 
Les competències de la comissió seran: 
-Aprovar el projecte anual de centre. 
-Valorar les memòries anuals. 
-Informar els pressupostos anuals, així com les plantilles de personal i el seu 
organigrama, per tal que siguin aprovats pel Ple.  
-Informar els preus públics del servei, per tal que siguin aprovats pel Ple.  
-Valorar l’oferta pública com a resposta a la demanda detectada.  
Un cop aprovada la moció, i en un termini màxim d’un mes, s’efectuarà una reunió 
extraordinària per constituir la comissió.  
Llagostera, 24 d’abril de 1997. 
J.Lluís Postigo García.- Antoni Navarro Robledo”.- 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el fet de presentar la Moció és perquè no poden 
intervenir en aquest i altres temes, com son els patronats, ja que ni poden aprovar els 
preus públics.  
La Sra. Sancho respon que la Junta de Portaveus pot servir per demanar informació, que 
pot assistir-hi qualsevol regidor per aclarir els temes de la seva àrea   i que per altra 
banda ja hi ja una Associació de Pares.  
El Sr. Postigo demana si hi ha un pressupost desglossat per la Guarderia. 
El Sr. Bayé respon que les partides de la Guarderia estan incloses dins el pressupost de 
l’Ajuntament, ja que no és cap Patronat. 
La Sra. Pla manifesta que podrien veure bé una part de la moció, però no de manera 
global.  
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor 3 IC-EV i ERC 
En contra  8 CiU 
Abstencions 2 PSC   
 
17è.- MOCIÓ D’IC-EV SOBRE INTEGRACIÓ DELS PARES I EDUCADORS 
DE L’ESCOLA BRESSOL “EL NIU” EN EL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL.- 
 
Es llegeix la següent moció: 
 
“Els sotasignants, regidors del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
Atès que tant el Parlament de Catalunya com la mateixa LOGSE reconeixen l’etapa de 
0-3 anys com una etapa educativa, i que això implica que el tractament i cura d'aquestes 
primeres edats no té només una dimensió social, assistencial i de substitució de la 
família, sinó que és autènticament educativa i escolar. 



Atès que aquesta dimensió educativa a què fèiem referència pot optimitzar-se creant 
canals de planificació conjunta entre els diferents nivells educatius. 
Atès que una anàlisi dels problemes de canvi de règim educatiu ha de fer-se en un espai 
de relació entre els diferents membres de la comunitat educativa.  
Atès que cal buscar línies de continuïtat pedagògica que ajudin a progressar sense 
trencaments als infants del nostre municipi. 
D’acord amb aquestes consideracions, presentem la següent moció, i sol·licitem a 
l’Alcaldessa 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, acorden la integració dels 
pares i educadors de l’escola bressol El Niu en el Consell Escolar Municipal.  
Llagostera, 24 d’abril de 1997. 
J.Lluís Postigo García.- Antoni Navarro Robledo”.- 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que al seu entendre és imprescindible que la 
Llar d’Infants s’integri al Consell Escolar, ja que és en aquest òrgan on es debaten els 
temes que l’afecten.  
La Sra. Pla manifesta que al seu entendre ja és correcte aplicar el que ve regulat per llei. 
El Sr. Postigo respon a la Sra. Pla que ells estan aquí no per aplicar la llei sinó per fer 
política. 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que no veu els punts de connexió entre la 
problemàtica dels nens de 0-3 anys amb la resta que conformen el Consell Escolar. Per 
altra banda, caldria saber què pensen els pares del tema, ja que no s’han manifestat. En 
cas que manifestin el seu interès per formar part del Consell Escolar es pot estudiar.  
El Sr. Navarro diu que la Llei tampoc fa referència concreta als IES, sinó que parla de 
Centre Educatiu i demana si la guarderia és o no un centre educatiu. 
La Sra. Sancho respon que sí, que és un centre educatiu. Afegeix la Sra. Sancho que no 
veu que els temes d’ensenyament que es tracten al Consell siguin d’interès en aquesta 
etapa i que la seva experiència en aquest camp li demostra que el 85% de pares 
d’alumnes de la guarderia pensen que els temes del Consell Escolar no són d’interès en 
l’etapa de 0-3 anys. No obstant això, reitera que si els pares hi estan interessats, que ho 
manifestin.  
El Sr. Noguera proposa deixar sobre la taula l’aprovació de la moció en espera que els 
pares manifestin el seu interès d’integrar-se al Consell Escolar Municipal. 
El Sr. Navarro i el Sr. Postigo hi estan d’acord.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor 5 (PSC, IC-EV i ERC) 
En contra 8 (CiU) 
 
18è.- MOCIÓ D’ERC PER FER UN SEGUIMENT DE LES OBRES DE LA C-
250.- 
 
Es llegeix la següent moció: 
“Jordi Noguera, regidor pel Grup Municipal d’E.R.C. a l’Ajuntament de Llagostera, 
presenta la següent proposta: 



En relació a les obres de la carretera comarcal 250 en el tram que afecta el terme 
municipal de Llagostera: 
-Portar a terme un seguiment d’aquestes per part de tots els grups polítics amb 
representació a l’Ajuntament. 
-Sol.licitar al Departament d’Obres Públiques de la Generalitat la memòria d’aquest 
projecte (per poder-nos facilitar el seguiment). 
-Informar de les nostres intencions a l’Ajuntament de Sta.Cristina. I si s’escau acceptar 
la seva participació i col.laboració en aquesta tasca.  
-Reclamar l’1% del total del cost de l’obra, que correspon al municipi afectat”.- 
 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que un dels motius pels quals ha presentat la moció 
és perquè els propietaris afectats estaven inquiets pel que sembla podria ésser un canvi 
de traçat.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que tot i que tenen coneixement que el Grup d’ERC 
havia presentat la moció, ells varen presentar la seva més tard, ja que consideren que la 
presentada pel Sr. Noguera hi ha errors, i que a més es barregen temes, com és ara el 
demanar l’1% de les obres, ja que li sembla que en aquest projecte concret no s’hi té 
dret, ja que el pressupost no és  suficientment important.  
La Sra. Sancho diu que el seu grup podria estar d’acord en l´últim punt de la moció, que 
fa referència  a demanar l’1 per cent.  
Finalment es deixa la proposta sobre la taula per tal d’informar-se si es té dret o no a l’u 
per cent.   
 
19è.- MOCIÓ D’E.R.C. SOBRE EL PAGAMENT DE SUBVENCIONS PER 
PART DE LA GENERALITAT.- 
 
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: 
MOCIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE SUBVENCIONS PERE PART DE LA 
GENERALITAT. 
Atès que la Llei 13/1995 de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, 
en endavant LCAP, en el seu article 100 preveu que les administracions públiques hagin 
de fer efectiu el pagament dels seus contractes dins dels dos mesos següents a 
l’expedició de les oportunes certificacions d’obres o dels corresponents documents 
acreditatius de la realització total o parcial del contracte.  
Atès que els governs locals de Catalunya veuen supeditades les seves inversions, 
principalment en obra pública, a les subvencions de capital que puguin obtenir 
d’Administracions Públiques, especialment de la Generalitat de Catalunya.  
Vist que el Govern de la Generalitat està efectuant el pagament de les subvencions de 
capital atorgades a les corporacions locals, per a l’execució de les obres, a més de divuit 
mesos de la presentació de la justificació de despesa.  
Atès que davant d’aquesta situació, les administracions locals difícilment poden donar 
rigorós compliment dels terminis legals previstos per la LCAP, fet aquest que provoca 
unes despeses addicionals que encareixen l’obra pública, ja sigui per l’obligació de 
satisfer d’ofici els interessos per la demora, o per l’abonament d’interessos en el cas 
d’acollir-se al finançament pont d’una operació de tresoreria.  
Vist que la mateixa Llei preveu sancions per a les Administracions Públiques en el 
supòsit d’incompliment dels terminis de pagaments establerts en la LCAP, entre les 



quals, a més del pagament dels interessos als quals s’ha fet esment, es preveu la 
resolució del contracte per part del contractista, tenint aquest el dret al rescabalament 
dels perjudicis   que la suspensió li originés.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  ACORDS: 
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reduir notòriament el temps mitjà 
de pagament de les subvencions de capital atorgades als ens locals, adequant-los a les 
exigències previstes per la LCAP.  
2.- Reclamar al Govern de la Generalitat que, en cas d’incompliment d’aquests terminis, 
es comprometi a  fer-se càrrec de les despeses financeres que se’n puguin derivar, 
sempre que aquests siguin imputables al retard en els pagaments de la Generalitat. 
3.- Trametre el present acord al President del Parlament de Catalunya i a tots els Grups 
Parlamentaris, demanant-los a tots ells que, des del Parlament, instin al Govern de la 
Generalitat  a comprometre’s en allò que es reclama en els apartats 1r. i 2n. del present 
acord, donant-li el tractament legislatiu que calgui.  
4.- Donar trasllat de la present resolució al President de la Generalitat de Catalunya per 
a coneixement del Govern i als efectes oportuns”.-    
  
El Sr. Noguera pren la paraula i manifesta que a la vista de com es fan efectives les 
subvencions per part de la Generalitat creu que està més que justificat que s’aprovi 
aquesta moció.  
El Sr. Bayé pren la paraula i diu que és cert que les subvencions arriben tard, no obstant 
això vol dir que de cada subvenció pendent se’n fa un seguiment. Cada regidor fa un 
seguiment de les subvencions que té pendents de la seva àrea. Afegeix que tot i que és 
cert que les subvencions arriben tard també ho és que gràcies a aquestes subvencions 
s’han pogut fer la majoria d’instal·lacions que avui es tenen, ja que donen un suport a 
l’Ajuntament per fer-les.  
El Sr. Noguera replica que al seu entendre amb els impostos que es paguen ja es té dret 
a les subvencions.  
La Sra. Pla diu que el seu grup votarà a favor de la moció, ja que consideren  que el 
retard en el cobrament fa anar malament i a més que el més lògic seria no haver  de 
recórrer a les subvencions, sinó que els ajuntaments tinguessin els ingressos suficients i 
d’aquesta manera tenir més autonomia, tal com defensen les entitats municipalistes.    
El Sr. Postigo diu que estan d’acord amb la Moció, tot i que entenen la postura del Grup 
de CiU a Llagostera, defensant CiU, però que és evident que la Generalitat té diners pel 
que vol i pel que no vol no.   
 
Sotmesa la Moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
A favor 5 PSC, IC-EV i ERC. 
En contra 8 CiU. 
 
20è.- MOCIÓ DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER PARTICIPAR 
EN LA CAMPANYA  D’AJUDA HUMANITÀRIA AL SÀHARA.- 
 
Es llegeix la Moció següent: 
 
“Jordi Noguera, Representant de l’Ajuntament de Llagostera al Fons de Cooperació i 
Desenvolupament de Catalunya presenta la següent proposta: 
-Participar en la campanya d’ajuda humanitària al Sàhara. 
 



Pren la paraula el Sr. Noguera i informa que la Creu Roja participa en la campanya. 
Proposa que es facin uns fulls informatius i uns cartells. 
La Sra. Sancho demana al Sr. Noguera que coordini la campanya.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que pensa que en els temes de solidaritat s’hauria de 
fer igual com es fa en la resta de temes, que ho hauria de fer l’Ajuntament, que sens 
dubte, ells si governessin, ho farien, que aquests temes s’haurien d’agafar de forma més 
decidida, ja que sempre que es tracten sembla que només preocupa qui ho farà.  
La Sra. Sancho diu que l’equip de govern està tan sensibilitzat en els temes de 
solidaritat com ho poden estar la resta de grups i que no són certes les afirmacions del 
Sr. Postigo que quan es tracten aquests temes només preocupa qui ho farà.  
 
Sotmesa la moció a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
21è.- PRECS I PREGUNTES.-      
 
El Sr. Fabrellas pren la paraula i diu al Sr.Pareta, en relació a les despeses de la Festa 
Major, que ja porta més diners gastats per la Festa Major que no tenia pressupostats. 
El Sr. Fabrellas pren de nou la paraula i demana al Sr. Llinàs si l’asfaltat dels carrers es 
farà abans de la Festa Major. 
El Sr. Llinàs respon que si el temps hi acompanya sí. 
El Sr. Fabrellas demana també que es pinti la barana del carrer del Fred i si es tancarà 
un solar de la Baixada de la Costa.  
El Sr. Llinàs diu que es farà.  
La Sra. Pla pren la paraula i diu que quan es va tirar a terra l’estanc vell semblava que 
s’havia d’eixamplar el carrer, però que han posat la tanca al mateix lloc on estava 
l’edifici.  
El Sr. Pallarols respon que es farà quan es faci l’edifici.  
La Sra. Pla pren de nou la paraula i diu que s’hauria de tancar el solar del carrer 
Olivareta on es va enderrocar un edifici, ja que ofereix perill. També manifesta que hi 
ha moltes queixes en relació al trànsit, que és una disbauxa, que hi ha zones on  s’és 
molt rigorós i en altres no.  
El Sr. Santamaría respon que quan es faci la regulació del trànsit s’arreglarà, però que 
falta conscienciació.  
El Sr. Postigo pren la paraula i demana a la Sra. Nohé com ha quedat el tema de la 
matriculació a la Llar d’Infants. 
La Sra. Nohé explica que es va parlar amb els pares i les educadores i que per poder 
acceptar tots els nens al setembre es faran dues aules.  
El Sr. Navarro pregunta si la ràtio és de 13 nens.  
La Sra. Nohé respon que a la normativa de la Generalitat sí.  
El Sr. Postigo pregunta si serà  necessari agafar més personal.  
La Sra. Nohé respon que al setembre no, al març una educadora més, tal com s’ha fet 
aquest any.  
El Sr. Postigo demana com està el Pla d’Actuació Municipal.   
La Sra. Sancho diu que de moment no s’ha tornat a estudiar.  
El Sr. Postigo demana si s’ha tingut en compte partida al pressupost per fer pàrkings de 
bicicletes. 
El Sr. Bayé respon que sí. 
El Sr. Postigo demana què es pensa fer amb la vorera en mal estat del carrer del Fred.  
El Sr. Pallarols diu que quasi segur que Enher farà un soterrament de línia en el sector i 
s’arreglarà.  



El Sr. Postigo pregunta sobre el programa de supressió  de barreres arquitectòniques que 
s’havia de fer conjuntament amb l’ONCE. 
El Sr. Pallarols respon que segueix igual. Que la ONCE fa plans per pobles de menys de 
vuit mil habitants. 
El Sr. Postigo pregunta per la Campanya Llagostera Neta que s’havia de fer aquest curs.  
El Sr. Llinàs respon que es farà.  
El Sr. Noguera demana per la subvenció sobre barreres arquitectòniques per part del 
Consell Comarcal.  
La Sra. Sancho respon que s’ha concedit. 
El Sr. Noguera demana també per l’informe Medi-Ambiental sobre l’abocador de 
Solius. 
La Sra. Sancho respon que s’està esperant resposta.  
El Sr. Noguera pren de nou la paraula i demana sobre l’assumpte d’un veí que va tapar 
un rec en uns terrenys vora el Cuarter de la  Guàrdia Civil.  
La Sra. Gispert respon que a l’expedient  hi ha un informe tècnic que diu que s’ha actuat 
correctament.     
El Sr. Noguera demana al Sr. Pareta sobre un pagament que el Consell Escolar de l’ESO 
reclama als alumnes que varen fer diverses destrosses al Centre, ja que troba que 
reclamar 16.000—PTA a nois de 16 anys és exagerat i com és que ell com a regidors no 
s’hi oposés.  
El Sr. Pareta diu que es va acordar en el Consell on hi eren representats els professors, 
els pares i els alumnes i que és el que val la reparació dels desperfectes.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les dotze hores i deu minuts de la nit 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa 
amb mi la Secretària, que ho certifico.    



ACTA Nº 6/97 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 16 DE JUNY DE 1997.- 
  
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia setze de juliol de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé  i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fèlix 
Pallarols Negre, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs Gavilán, 
Joan Pareta Fausellas, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo 
García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a Secretària 
accidental la Sra. Núria Comas Ventura. 
La Sra. Presidenta excusa la Secretària de la Corporació que per malaltia no pot assistir 
al Ple i declara oberta la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DIES 26-3-1997 I 30-4-1997.- 
 
La Sra. Presidenta manifesta que, si no hi ha cap objecció, es deixarà sobre la taula 
l’aprovació de l’acta del dia 26-3-1997, en espera que es reincorpori la Secretària titular   
per tractar-se d’una acta llarga i conflictiva. 
 
Pel que fa a l’acta de la sessió del dia 30-4-1997, se sotmet a l’aprovació del Ple. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que hi ha diversos punts a rectificar: 
Al punt 16è. hi ha un error en les sigles del partit on s’especifica el resultat de les 
votacions: on diu “IC-ERC” ha de dir “IC-EV i ERC”. 
S’accepta l’esmena i es rectificarà l’acta. 
Al punt 17è. no s’ha fet constar que el Sr. Noguera va proposar deixar sobre la taula 
l’aprovació de la moció en espera que els pares manifestin el seu interès d’integrar-se al 
Consell Escolar Municipal, i el grup d’IC-EV va estar-hi d’acord. Posteriorment, però, 
es va sotmetre a votació la moció amb els resultats que ja figuren a l’acta.  
S’accepta l’esmena i es rectificarà l’acta. 
Al punt 19è.: en la intervenció del Sr. Postigo, abans de la votació, on diu “…, ja que 
gasten molts diners que es podrien estalviar.”, ha de dir: “…, i pel que no vol no.” 
S’accepta l’esmena i es rectificarà l’acta. 
Pren la paraula el Sr. Navarro i manifesta que al punt 8è., en el paràgraf abans de la 
votació, quan ell  demana que consti expressament en acta el que va dir la Sra. 
Alcaldessa, cal afegir “quan en realitat sí que hi ha dos reglaments” i que poden ser més 
de 22 membres. 
S’accepta l’esmena i es rectificarà l’acta.  
 
Seguidament demana la paraula el Sr. Fèlix Pallarols per  manifestar que presenta la 
seva dimissió irrevocablement, expressant-se en aquests termes: 
 
“Sra. Alcaldessa, senyores i senyors regidors, presento la meva dimissió 
irrevocablement. És una decisió presa a títol personal. 
Espero que aquesta decisió no perjudiqui el treball d’aquest Consistori. Si és així vull 
excusar-me, sobretot per l’equip de govern que momentàniament els representarà un 
esforç important. 



Agraeixo la vostra col·laboració en el meu feixuc treball en l’àrea d’urbanisme i altres. 
Fins a la data em sento responsable de tot el que comporten la meva regidoria, en les 
coses bones i en les coses dolentes. 
No vull absentar-me d’aquesta sala, després d’admetre’s la meva dimissió,  sense donar 
a conèixer una cançó de Joan Oliver (Pere Quart) que es titula: 
 
CANÇONETA NOUCENTISTA DEL MAL CAMÍ 
Fatigat de tanta espera 
he reprès el mal camí. 
Deixo l’Esperança enrera,  
però la Fe em vol seguir. 
 
A mitges li dic que sí. 
Com si desfés el camí 
camino mirant enrera 
on l’Esperança m’espera 
amb els ulls contra el coixí. 
La Fe em diu que no i és que sí. 
 
Decideixo tornar enrera 
i em detura no sé qui: 
és la Fe que m’esparvera 
perquè ja no sap què dir. 
Ara es lleva, lluny de mi, 
l’Esperança ploranera. 
 
No és aquesta la manera, 
certament!, de fer camí. 
 
Aquesta cançoneta reflexa o s’aproxima al que han estat els meus 6 anys de regidor.” 
 
Seguidament el Sr. Pallarols pregunta a la Sra. Alcaldessa si accepta la seva dimissió i 
aquesta respon que sí. 
 
Quan són les 21,16 h. el Sr. Pallarols abandona la sessió. 
 
La Sra. Presidenta manifesta que és una decisió personal que ha pres el Sr. Pallarols i 
que la respecta i, per tant, no hi ha res més a dir i que,  mentre  no es faci efectiu el 
nomenament del nou regidor, ella assumirà momentàniament la coordinació i l’àrea 
d’Urbanisme.  
 
2n.- ADJUDICACIÓ OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II DE LA 
ZONA INDUSTRIAL, 3ª FASE.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i pren la paraula la Sra. Pla per manifestar que el seu grup 
hi votarà a favor. 
El Sr. Postigo diu que el seu grup s’abstindrà perquè com han vingut dient la ubicació 
de la Zona Industrial no la consideren encertada, fent l’incís que no ha estat l’actual 
equip de Govern qui l’ha decidit, però seguiran mantenint aquesta opinió fins que el 
transcurs del temps pugui demostrar-los  el contrari. Opina que l’Ajuntament en aquests 



moments té poques possibilitats per actuar i incidir en la  potenciació de la Zona 
Industrial. 
El Sr. Noguera diu que també s’abstindrà perquè la ubicació no és la més idònia. 
A la pregunta de la Sra. Presidenta de si ells la deixarien morta, la Zona Industrial, el Sr. 
Noguera respon que el seu grup no l’hagués fet allà on és. La Sra. Presidenta respon que 
quan ja s’hi han fet inversions cal intentar que funcioni i potenciar-la. 
Pren la paraula el Sr. Postigo per manifestar que ells també farien tot el possible perquè 
funcionés però, si bé l’equip de govern ha cregut convenient encarregar un estudi, el seu 
grup optaria per intentar treure profit de les parcel·les que són de propietat municipal. 
La Sra. Sancho respon que ja s’està fent,  i que intenten fomentar la instal·lació de la 
mitjana indústria. Quant a l’estudi que s’ha encarregat, tot i el seu cost, volen tenir la 
tranquil·litat que tècnics competents els diguin què s’ha de fer i així ho han fet. 
Seguidament el Sr. Navarro pregunta que en el seu moment es va dir que hi havia una 
certa pressa en acabar la 2ª fase perquè hi havia molta gent interessada per instal·lar-
s’hi.  
Respon la Sra. Sancho que de moment ella sap d’almenys 3 empreses que estan 
interessades a instal·lar-se en aquest sector, i que des de l’Ajuntament se’ls ha informat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor            9 (CIU, PSC) 
Abstencions    3 (IC-EV, ERC) 
 
Primer.- Adjudicar definitivament la subhasta pública celebrada per l’execució de les 
obres d’urbanització de la 3ª fase (pavimentació de vials) del Polígon II de la Zona 
Industrial a l’empresa RUBAU TARRÉS, S.A. pel preu de 15.932.152—PTA (quinze 
milions nou-centes trenta-dues mil cent cinquanta-dues pessetes). 
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini de 10 dies hàbils després de la 
notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 
637.286—PTA. 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 97.4.511.60102 del 
pressupost municipal.  
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà 
concorri a formalitzar el contracte administratiu  corresponent.  
Cinquè.- Facultar  l’Alcaldessa-Presidenta per signar  qualsevol document que sigui 
necessari en relació  amb el present acord.   
 
3r.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECCTE D’UN LOCAL POLIVALENT.-  
 
Es llegeix  la proposta d’acord i pren la paraula la Sra. Pla i manifesta que aquest 
projecte inicialment costava 35 milions i ara està pressupostat en 51 milions, més 
honoraris tècnics. Tampoc està projectat cap sistema de climatització. 
La Sra. Presidenta explica la causa d’aquest increment del pressupost: augment de la 
superfície a construir de 800 a 1.200 m2 amb tot el que això comporta: més obra, més 
lavabos, etc., i pel que fa a la climatització, s’han fet consultes a diferents tècnics i no 
han recomanat la instal·lació de cap tipus de climatització, perquè per l’ús a què es 
destinen aquests locals no és necessari. 
La Sra. Pla diu que no estan d’acord a destinar tants diners en  la construcció d’un 
edifici polivalent perquè hi ha altres locals en el poble per adequar-los a aquest ús. 



El Sr. Postigo demana que s’especifiqui quina és la finalitat d’aquesta construcció ja 
que s’havia parlat de diverses utilitats. 
La Sra. Presidenta respon que serà d’ús públic, que no serà un segon pavelló sinó per 
fer-hi espectacles, festes, trobades o qualsevol activitat cultural. Només puntualment  es 
podria utilitzar com una extensió del pavelló. 
El Sr. Postigo diu que el seu grup no entrarà a discutir punt per punt del projecte, tot i 
que hi troben deficiències, però opinen que globalment ha sobtat l’increment del 
pressupost de 35 a 51 milions i no els estranya perquè això és el resultat de la 
improvisació, tal com també ha passat amb el tema de les subvencions. 
La Sra. Presidenta manifesta el seu desacord amb les opinions del grup d’IC-EV, ja que 
sistemàticament són desqualificades les actuacions de l’equip de govern, siguin quines 
siguin. 
El Sr. Postigo diu que s’han de reconèixer els errors i la Sra. Sancho manifesta que no 
és un error, sinó que per no perdre les subvencions s’han aplicat a d’altres projectes, ja 
que els veïns afectats pel projecte subvencionat per l’arranjament de camins van 
manifestar el seu desacord i se’ls va respectar la seva opinió i, per tant, van proposar-se 
altres projectes al PUOSC per tal de no perdre la subvenció. 
El Sr. Postigo diu que si ells governessin, segurament tampoc haurien perdut la 
subvenció, però que sí que l’haurien invertit en altres coses que per ells són més 
prioritàries, com per exemple fer reformes a l’escola. 
La Sra. Presidenta respon que els 12 milions no podien destinar-se a cap edifici docent. 
El Sr. Postigo demana on ho diu que no. 
La Sra. Presidenta respon que així li van dir a la Diputació. 
Els Srs. Navarro i Postigo demanen que consti  expressament en acta que la Sra. 
Alcaldessa ha dit que la subvenció de la Diputació no pot destinar-se a cap edifici 
docent. 
El Sr. Postigo manifesta que hi ha un altre argument de més pes per estar en desacord en 
aquest projecte i pregunta quin és el límit per poder encarregar per adjudicació directa la 
redacció d’un projecte. 
La Sra. Presidenta respon que 2 milions i escaig. 
El Sr. Postigo diu que són 2 milions  i com que els honoraris d’aquest projecte els 
sobrepassen s’ha comès un error o una il·legalitat manifesta, en el sentit que s’ha 
adjudicat a dit un contracte que hauria d’haver anat a concurs. 
La Sra. Sancho respon que simplement es va encarregar a l’arquitecte municipal la 
redacció del projecte. 
Pren la paraula el Sr. Noguera i manifesta que el cost d’aquesta obra és molt elevat 
tenint en compte la seva utilitat, i considera que hi ha altres necessitats prioritàries: a 
l’escola hi entra aigua, s’ha retallat el pressupost destinat a l’institut, s’han d’acabar 
zones verdes, … 
La Sra. Alcaldessa puntualitza que el manteniment dels centres de secundària no és 
competència dels Ajuntaments sinó del Departament d’Ensenyament i que se l’ha ajudat 
econòmicament des que està en funcionament tot i no correspondre a l’Ajuntament 
sufragar les despeses de manteniment dels centres de secundària. 
El Sr. Noguera diu que en el programa electoral de CIU es deia que es farien pistes de 
tennis i demana la raó d’aquests canvis de criteri i el per què  d’una inversió tan elevada 
per un local polivalent. 
La Sra. Sancho respon que en el programa es deia que s’estudiaria la viabilitat 
d’instal·lar pistes de tennis igualment com la possibilitat de cobrir la piscina però això 
no vol dir el compromís de fer-ho, i el motiu del cost del projecte ja s’ha explicat: 
increment de la superfície construïda, més equipaments, etc. 



 
La Sra. Presidenta proposa sotmetre la proposta a  votació: 
 
PSC: vota en contra (2 vots). 
IC-EV:  el Sr. Postigo demana que consti en acta que  hi ha la intenció d’aprovar 
inicialment aquest projecte tot i saber que es comet una greu irregularitat, i adverteix 
que s’hauran d’assumir les conseqüències si es vol seguir endavant amb la votació. 
ERC: El Sr. Noguera proposa deixar-ho sobre la taula. 
IC-EV: Estan d’acord a deixar-ho sobre la taula per tal de rectificar el procediment, però 
si no és així el seu grup votarà en contra perquè està tipificat en el Codi Penal com a 
frau.  
CiU: La Sra. Sancho manifesta que el seu grup vol sotmetre a votació el projecte. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor:      7 (CiU) 
En contra:  5 (PSC, IC-EV , i ERC) 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de construcció d’un EDIFICI PER A  SALA  
POLIVALENT, redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Riera Vidal, amb un 
pressupost que ascendeix a 51.008.136—PTA. 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de possibles al·legacions.  
Si en aquest termini no es presenten al·legacions, el projecte es considerarà aprovat 
definitivament.  
Tercer.- Atès que l’edificació projectada està emplaçada en sòl no urbanitzable, secció 
22, sòl rústec, quedant justificada la seva utilitat o interès social i la seva construcció 
està prevista en l’article 174 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament, 
s’acorda trametre l’esmentat projecte a la Comissió Provincial d’Urbanisme per seguir 
el procediment fixat en l’article 43.3 de la Llei del Sòl.  
 
4t.- APROVACIÓ  INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA 
DEIXALLERIA.-  
 
Es llegeix  la proposta d’acord i pren la paraula la Sra. Pla i demana per què el 
pressupost del projecte redactat sobrepassa els 12 milions que la Generalitat estipula per 
a una deixalleria. 
La Sra. Sancho diu que les deixalleries tipus “A” costen entre 12 i 15 milions. 
La Sra. Pla expressa el seu acord en la conveniència de portar a terme aquest projecte. 
Pren la paraula el Sr. Postigo i manifesta que el seu grup estima que és molt positiu que 
a Llagostera existeixi una deixalleria tot i que caldrà endegar campanyes del tipus 
“Llagostera neta” com més aviat millor per tal de conscienciar la gent. Votaran a favor 
però, tot i que suposen que el projecte s’ajusta a la normativa tècnica sobre deixalleries, 
a l’expedient hi ha la versió de juny-95 tot i que suposen que s’ha redactat d’acord amb 
la versió actualitzada, però voldrien poder disposar d’un exemplar de les normes 
tècniques actualitzades. 
Pren la paraula el Sr. Noguera per manifestar que també està d’acord en l’execució del 
projecte. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat: 



A favor …….  12 (CiU, PSC, IC-EV, i ERC) 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de construcció d’una deixalleria tipus “A” al 
c/Migjorn parc-2-A del Polígon II de la Zona Industrial, redactat per l’enginyer tècnic 
industrial Sr. Joan Finazzi Vinyals, amb un pressupost d’execució per contracta que 
ascendeix a 13.362.603—PTA.  
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de possibles al·legacions.  
Si en aquest termini no es presenten al·legacions, el projecte es considerarà aprovat 
definitivament.   
 
5è.-SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE RESIDUS PER A LA  
IMPLANTACIÓ D’UNA DEIXALLERIA.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i, sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels 
presents: 
A favor ……  12  (CiU, PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Sol·licitar a la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció per a la implantació d’una deixalleria de residus 
municipals al terme de Llagostera.  
Segon..- Fixar la quantitat de la subvenció sol·licitada en 7.712.254—PTA, equivalent 
al 50% del pressupost de la redacció del projecte, de l’obra civil de la construcció de la 
deixalleria i de la direcció d’obra i dels contenidors, d’acord amb els mòduls continguts 
en la norma tècnica de deixalleries. 
Tercer.- Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la 
subvenció sol·licitada.   
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les 21,50 h. del vespre s’aixeca la sessió de 
la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la 
Secretària accidental, que ho certifico. 



        ACTA Nº 7/97 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 25 DE JUNY DE 1997.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-cinc de juny de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santmaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs Gavilán, Joan Pareta Fausellas, 
Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro 
Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors 
Torrents Barnadas.  
 
La Presidenta declara oberta la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA DIA 26-3-1997.- 
 
Per unanimitat dels presents s’aprova l’acta de la sessió del dia 26-3-1997. 
 
Seguidament la Sra. Alcaldessa pren la paraula i manifesta que en l’últim Ple i degut a 
la interpretació d’unes dades que va fer el Grup d’IC-EV va produir-se una situació molt 
desagradable i demana que a l’hora de fer les interpretacions  es tingui  humilitat i no es 
vagi amb actituds prepotents, que no es faci  servir sempre l’estendard de la veritat i de 
la justícia, ja que llavors quan hi ha  equivocacions, cosa lògica que passi, tenen una 
transcendència diferent. Demana que les intervencions dels regidors es facin sense 
prepotència i diu que és lògic que hi hagi discrepàncies.  
El Sr. Postigo diu que el seu grup també s’ha plantejat el fet que últimament els Plens 
havien arribat a una situació una mica extrema i volen evitar-ho i així ho va manifestar 
ell mateix a l’Alcaldessa a la Junta de Portaveus. No obstant això, pensa que no actuen 
amb prepotència  sinó amb impotència, ja que  es limita la seva intervenció al Ple a tres 
minuts, no poden estar presents a la Junta de l’Hospital ni d’Esports, i per tant pensa  
que tenen moltes mancances i això fa que tinguin una actitud més bel·ligerant i creu que 
s’han d’entendre les dues postures.  
La Sra. Sancho diu que pot entendre-ho, però que també hi ha els grups del PSC i ERC i 
que aquests enfrontaments només s’han produït amb el Grup d’IC-EV. Pensa que no és 
només la manera diferent de veure les coses, sinó també plantejaments diferents. Diu 
que entén que els grups de l’oposició es puguin sentir en un segon terme, ja que l’equip 
de govern té la majoria absoluta, però que la democràcia és així. No obstant això, pensa 
que ja hi ha canals com són la Junta de Portaveus  i les comissions de control en matèria 
econòmica. 
El Sr. Postigo diu que continuen defensant el que varen dir en el Ple passat i que no es 
va produir cap error, però que no obstant  se’n parlarà en el seu moment.        
 
2n.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL 
S’APROVEN LES LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 
L’EXERCICI DE 1996 I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.-  
 
Es llegeix el Decret de l’Alcaldia de data 13-6-1997, pel qual s’aproven les liquidacions 
del pressupost municipal i dels seus organismes autònoms.  



La Sra. Pla manifesta que de la liquidació es desprèn que l’Ajuntament es millor 
pagador que cobrador.  
El Sr. Bayé respon que aquest tema es podrà debatre a fons a la Comissió de Comptes.  
El Sr. Postigo recorda que ja s’està fora de termini, perquè la Comissió ja s’hauria 
d’haver reunit.  
El Ple se’n dóna per assabentat.    
 
3r.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS A UN REGIDOR.-  
 
Es llegeix el Decret de l’Alcaldia de data 19-6-1997, de delegació d’atribucions al 
Regidor Narcís Llinàs i Gavilán i la Sra. Pla pregunta sobre la remodelació del cartipàs 
que s’havia dit que es faria.  
La Sra. Sancho respon que en tot cas es farà després que entri el nou regidor en 
substitució del Sr. Pallarols.   
 
4t.- DONAR COMPTE DE LA RESPOSTA DE LA DIRECCCIÓ GENERAL DE 
CARRETERES, EN RELACIÓ A LA MOCIÓ SOBRE SOL.LICITUD D’UNA 
SOLUCIÓ DEFINITIVA PER A L’ENCREUAMENT DE LA C-253 AMB LA 
GIV-6744.- 
 
Es llegeix la  resposta de la Direcció General de Carreteres.  
La Sra. Sancho diu que parlarà amb el Sr. Gorgorió perquè concretin quan és previst. 
El Sr. Postigo diu que a la moció que es va aprovar també hi constava que es requerís  a 
Trànsit i demana que es faci arribar també la Moció a Trànsit.  
La Sra. Sancho diu que ja es va demanar a Trànsit.  
 
5è.- RESOLUCIÓ CONCURS PLACES SECRETARIA I INTERVENCIÓ.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que sobta de 
l’examen de l’expedient que s’exigeixi un mínim de punts de 7’50 i que la persona que 
s’ha presentat obtingui 7’49.  
La Sra. Sancho explica la mecànica de l’avaluació i la composició del Tribunal i diu que 
el resultat és ajustat, però és el que va sortir.  
Sotmesa la proposta  a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  9 (CiU i PSC) 
Abstencions  3 (IC-EV i ERC) 
  
Primer.- Declarar deserta la plaça de Secretaria d’aquesta Corporació, per no haver-hi 
cap concursant que hagi obtingut la puntuació mínima.  
Segon..- La resolució es fonamenta en la proposta de resolució efectuada pel Tribunal, 
d’acord amb les Bases aprovades pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària 
celebrada el dia 17 de gener de 1996 i segons la resolució de l’11 d’abril de 1997 de la 
Direcció General de la Funció Pública, publicada en el B.O.E. núm. 109, del dia 7 de 
maig de 1997. 
Secretaria 
Concursant: 
Miquel Colom Nadal  
Mèrits específics: 
Generals 6’49 punts 
Català  -- 



Cursos  -- 
Màster  -- 
Autonòmics: 
Serveis 0’90 punts 
Cursos  -- 
Docència 0’05 punts 
Publicacions 0’05 punts 
Total  7’49 punts 
Tercer.- Declarar deserta la placa d’Intervenció d’aquesta Corporació, per no haver-se 
presentat cap concursant.  
Quart..- Trametre aquesta resolució al “Ministerio de las Administraciones Públicas, 
Dirección General de la Función Pública”.    
 
6è.- MANIFESTAR DAVANT EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA RENÚNCIA EXPRESSA DE L’ACTUACIÓ 
“PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS ALS NUCLIS DE LA 
BRUGUERA”, INCLOSA EN EL PUOSC 97.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord, que és aprovada per unanimitat dels presents:  
 
Primer.- Manifestar davant el Departament de Governació i la Diputació de Girona la 
renúncia expressa de l’actuació titulada  “Pavimentació dels camins d’accés al nucli de 
Bruguera”.  
 
7è.- DECLARAR LA URGÈNCIA I LA INCAPACITAT ECONÒMICA DE LA 
CORPORACIÓ PER ATENDRE ELS PROJECTES “AMPLIACIÓ DEL 
COL.LECTOR DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE MATA”, “AMPLIACIÓ I 
REFORMA DE LA CTRA. DE TOSSA” I “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 
POLIVALENT”, INCLOSOS EN EL PUOSC.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla manifesta que el seu grup hi votarà en contra 
ja que així varen fer-ho en el projecte del local polivalent i el Sr. Postigo manifesta que 
el seu grup s’abstindrà, ja que si bé estan d’acord amb els col.lectors no amb el local 
polivalent.   
 
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.- Declarar la urgència i la incapacitat econòmica de la Corporació per atendre la 
despesa dels projectes següents: 
*Ampliació del col·lector de sanejament del veïnat de Mata. 
*Ampliació i reforma de la Ctra. de Tossa. 
*Construcció d’un edifici polivalent.  
 
8è.- RESOLDRE LES AL.LEGACIONS DEL PROJECTE “AMPLIACIÓ I 
REFORMA DE LA CTRA. DE TOSSA I APROVAR EL PROJECTE 
DEFINITIVAMENT.-  
 



Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Sancho pren la paraula i diu que pràcticament 
s’han tingut en compte totes les al·legacions i que el pressupost no ha variat  en relació a 
l’aprovació inicial. 
La Sra. Pla pren la paraula i diu que el seu grup hi votarà en contra, ja que consideren 
que és una obra que afecta un carrer, tot i que es fa constar que és un accés a Llagostera 
i que no hauria d’estar inclosa en  el PUOSC.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que en el seu moment varen manifestar que hi havia 
un error, ja que un tram de vorera estava inclòs en aquest projecte i en el del Carrilet i 
que l’error persisteix.  
El Sr. Bayé i la Sra. Sancho manifesten que es consultarà els tècnics i s’esmenarà en 
l’execució.  
El Sr. Noguera pregunta per què no s’ha fet el pas soterrani que es demanava.  
La Sra. Sancho respon que és per pressupost i tal com diu el tècnic es podria contemplar 
en un altre projecte.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 7 (CiU) 
En contra 3 (PSC i ERC) 
Abstencions 2 (IC-EV) 
 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades  en el termini d’informació pública del 
projecte de Reforma i Ampliació del carrer de Tossa, en el sentit proposat per 
l’arquitecte redactor del projecte, Sr. Robert Soler Aluart, en el seu informe de data 28 
de maig de 1997, que consta a l’expedient.  
Segon.- Aprovar definitivament l’esmentat projecte. 
Tercer.-Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i notificar-lo als 
interessats. 
Quart.- Trametre un exemplar del projecte, amb la còpia de l’expedient administratiu, a 
la Comissió Provincial d’Urbanisme.  
 
9è.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL CANVI DE TRAÇAT D’UN TRAM DE 
CAMÍ VEÏNAL SOL.LICITAT PEL SR. FRANCESC GIRONÈS TORRENT.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Fabrellas pren la paraula i diu que al seu entendre 
l’interessat hauria de fer el manteniment del camí.  
La Sra. Sancho diu que és un camí públic.  
El Sr. Postigo diu que ells ja varen presentar una moció en el seu dia per fer un registre 
de camins i que es va dir que quedaria sobre la taula fins que la Generalitat no 
desenvolupés el Reglament de desenvolupament de la Llei d’accés al Medi Natural. 
Pensen que això va per llarg i que l’Ajuntament hauria de fer el seu inventari de camins. 
Diu que segurament al proper Ple tornaran presentar la moció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  10 (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions 2 (IC-EV) 
 
Primer.- Aprovar definitivament el canvi de traçat d’un tram del camí veïnal que 
actualment passa entre les parcel·les 16 i 17 del polígon 7 del cadastre de rústica, al 
Veïnat de Panedes, sol·licitat pel Sr. Francesc Gironès Torrent, per tal que passi entre 
les parcel·les 17 i 18 del polígon 7.  



Segon.- Totes les despeses derivades de l’obra d’obertura del nou tram aniran a càrrec 
del sol·licitant.  
Tercer.- Facultar l’Alcaldessa per a quantes actuacions siguin necessàries per a 
l’execució d’aquest acord.    
 
10è.- APROVAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA 
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla manifesta que el seu grup hi votarà a favor, 
atès que es tracta de cobrir una vacant per una baixa. 
El Sr. Postigo manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que, tal com varen dir a la Junta 
de Portaveus, pensen que tal com han fet altres pobles, Llagostera s’hauria de  plantejar 
de manera global el tema de la policia i veure si és aquesta la Policia que es vol o si bé 
amb una policia administrativa, tal com tenen Caldes o altres pobles, seria suficient. 
Pregunta sobre la necessitat que usin armes i si mai l’han utilitzat o fins i tot  la 
necessitat dels sprays  defensius,   que en cas de fer-ho servir només serien problemes.  
El Sr. Santamaría respon que tal com està estructurada avui la policia, el reglament diu 
que és un cos armat.   
El Sr. Noguera diu que ell hi votarà en contra perquè pensa que seria millor una policia 
administrativa, ja que aquest sistema costa molts diners.  
El Sr. Postigo manifesta que a la vista de la memòria de l’any 96 de la Policia Local, 
se’ls plategen moltes qüestions i demana que el Sr. Santamaría   assisteixi a la propera 
Junta de Portaveus per parlar-ne. 
La Sra. Alcaldessa respon afirmativament. 
La Sra. Pla pren la paraula i diu que fa aproximadament un any que varen presentar una 
moció demanant que es constituís la Junta de Seguretat i se’ls va respondre que quan es 
fes el desplegament dels Mossos d’Esquadra se’n parlaria i com que el novembre és 
previst que es faci el desplegament, pensa que seria bo que es fes. 
La Sra. Sancho respon que ja se’n parlarà,  que s’ha de veure com es fa el desplegament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 9 (CiU i PSC) 
En contra 1 (ERC) 
Abstencions 2 (IC-EV) 
   
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a la provisió d’una 
plaça d’agent de la Policia Local, per concurs-oposició lliure, vacant a la plantilla 
d’aquest Ajuntament, produïda per excedència per incompatibilitat d’un agent.  
Segon.- Publicar la convocatòria juntament amb les Bases al Butlletí Oficial de la 
Província i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
11è.- CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Navarro pren la paraula i diu que aquest és el 
tercer any que es fa aquesta operació i demana quina és la quantia que s’utilitza 
normalment.  
El Sr. Bayé respon que normalment són uns 30 milions.  
El Sr. Navarro diu que pensen que seria millor fer un crèdit per aquest import, ja que 
d’aquesta manera el que es fa es arrodonir a la baixa la càrrega financera.  



El Sr. Bayé diu que la pòlissa és per fer front a dèficits puntuals. Que el fet que la 
quantia no augmenti vol dir que és suficient i que el preocupant seria  que s’hagués 
d’augmentar la quantia.  
El Sr. Navarro diu que els interessos de la pòlissa  no compten a l’hora de calcular la 
càrrega financera ja que no consten enlloc i demana que quan es parla de la salut 
econòmica de l’Ajuntament es tingui en compte.  
El Sr. Bayé respon que en el pressupost de despeses s’hi contempla íntegra la partida 
dels interessos que es paguen.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 9 (CiU i PSC) 
En contra 1 (ERC) 
Abstencions 2 (IC-EV) 
 
Primer.- Concertar amb l’entitat de crèdit “Caixa de Catalunya” un crèdit a curt termini 
de seixanta milions de pessetes (60.000.000—PTA), el qual s’haurà de cancel·lar en el 
termini màxim de 12 mesos, amb les següents condicions: 
Entitat:   Caixa de Catalunya 
Crèdit màxim autoritzat: 60.000.000—PTA 
Taxa anual interès:  Mibor + 0’25% 
Comissió d’obertura:  0% 
Comissió de disponibilitat: exempt 
Termini:   1 any. 
Segon.- El compte de crèdit té per objecte fer front  a pagaments diversos i de personal. 
Tercer.- Per respondre d’aquesta operació s’afecta l’Impost  sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana. 
Quart.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a quantes actuacions siguin necessàries per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
12è.- DELEGAR EN EL CONSELL COMARCAL LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE GOSSOS I APROVAR EL CONVENI PEL QUAL ES 
REGIRÀ.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que  el seu grup 
s’abstindrà tal com varen fer en el Consell, ja que volien comprovar in situ si és un bon 
servei i com que no hi ha pogut anar no poden votar a favor.  
La Sra. Pla diu que ells ho faran a favor tal com varen fer al Consell.  
El Sr. Noguera diu que ell hi votarà en contra, ja que entén que els animals també 
mereixen  un respecte i no es fa amb les suficients garanties.  
El Sr. Postigo afegeix que de l’estadística que varen veure al Consell varen poder 
observar que Llagostera és el poble on  es recullen més animals i demana  si tenen 
alguna explicació per això. També demana pel registre de gossos municipal, ja que diu 
que si s’espera la normativa de la Generalitat sembla que va per llarg.  
La Sra. Sancho diu que principalment s’han de recollir a les urbanitzacions. 
La Sra. Nohé respon que encara no està clar quin tipus d’identificació s’exigirà per als 
animals i diu que pensa que és millor esperar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 9 (CiU i PSC) 
En contra  1 (ERC) 



Abstencions 2 (IC-EV) 
 
Primer.- Delegar en favor del Consell Comarcal del Gironès la gestió del servei de  
recollida de gossos i gats. 
Segon.- Aprovar el conveni de delegació del servei de recollida de gossos i gats, que 
com a annex s’incorpora a aquesta proposta.  
Tercer.- Facultar  la Sra. Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui menester per a la 
signatura del Conveni i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del 
present acord.  
 
13è.-APROVAR LES AL.LEGACIONS A PRESENTAR A LES NORMES 
ESPECIALS DE LES GAVARRES.-          
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula i diu que al seu entendre hi 
hauria d’haver més al·legacions. 
La Sra. Sancho diu  que Llagostera només té 500 Ha. afectades i  que les al·legacions 
són genèriques, però que entenen que si bé s’han de  protegir aquests espais i estan  
d’acord amb l’interès general, també s’ha de tenir en compte la gent que hi viu i que hi 
treballa.  
El Sr. Postigo diu que ells no hi votaran a favor per dues coses, per una banda es queixa   
per haver-se assabentat a través del Consell Comarcal de les al·legacions que 
l’Ajuntament de Llagostera presentava a les normes, pensa que en tot cas s’hauria de dir 
Convergència de Llagostera, no l’Ajuntament.  
La Sra. Gispert diu que s’havien tingut contactes amb el Consell, amb caire de consulta 
i assessorament.  
La Sra. Sancho diu que pensa que IC ha d’entendre que és normal que es parlés amb el 
Consell per saber quines al·legacions hi faria, però que no obstant s’han fet les 
al·legacions  que s’han cregut convenients. 
El Sr. Postigo diu que pensa que aquestes al·legacions s’haurien d’haver consensuat, 
que ja sabien que hi havia interès en el tema i que s’abstindran.  
El Sr. Noguera proposa que, donada la importància del tema i que pensa que es podria 
trobar un consens,  es deixi sobre la taula.  
La  Sra. Sancho respon que no és possible, ja que s’acaba el termini i que és un tema 
que s’han mirat a fons.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 7 (CiU) 
Abstencions 4 (PSC i IC-EV) 
En contra 1 (ERC) 
  
Primer.- Fer un redactat més clar de l’art. 12.d i que concordi amb l’article 11.c. en el 
sentit que es permetin els tancaments necessaris per a les explotacions ramaderes.  
Segon.- Donat que moltes actuacions demanaran que els propietaris facin un estudi 
d’impacte ambiental o que redacti un PTGMF (Pla tècnic de gestió i millora forestal), 
que el Consorci de les Gavarres assumeixi el cost de la redacció d’aquests projectes, 
atès que en l’àmbit de les Gavarres el bosc és considerablement menys productiu que 
altres zones forestals del país.  
Tercer.- Donat que les edificacions de nova planta i les intervencions en les ja existents 
hauran de tenir un tractament especialment respectuós amb el paisatge de l’entorn i amb 



el medi, amb l’encariment de l’obra que això suposa, que el Consorci de les Gavarres 
concedeixi subvencions a les obres de nova planta i a les de millora i reforma. 
Quart.- Suprimir la creació de la Comissió de Seguiment i que les funcions que 
s’atribueixen a la Comissió les assumís el Consorci.   
 
14è.- MOCIÓ DEL PSC SOBRE ELABORACIÓ D’UNA ORDENANÇA PER AL 
BON ESTAT DE LES FAÇANES DE LA POBLACIÓ.-  
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
Montserrat Pla i Font, portaveu del Grup Municipal Socialista, i actuant en nom i 
representació d’aquest, atentament us 
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 juny la següent: 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Atès el mal estat en que es troben algunes façanes de la població, sobretot a la part 
antiga, amb la perillositat que això comporta pels vianants especialment els dies de 
pluja o vent: 
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ACORDA: 
1r.- El.laborar  una ordenança que controli el bon estat de les façanes. 
2n.- Que els serveis tècnics de l’Ajuntament elaborin un llistat de les façanes en mal 
estat. 
3r.- Afavorir la remodelació i conservació de les façanes mitjançant subvencions.    
Es per tot això que us 
DEMANA  
Que en el temps i forma tingueu per presentada aquesta proposta de resolució per ésser 
inclosa en el proper Ple. 
Llagostera, 17 de juny de 1997.- 
Iltre. Sra. Alcaldessa Presidenta de l’ Ajuntament de Llagostera.- 
 
La Sra. Sancho pren la paraula i  diu que el seu grup votarà a favor que s’elabori un 
esborrany d’ordenança i es debatrà en Junta de Portaveus.  
El Sr. Postigo diu que al seu entendre no cal redactar una ordenança, ja que amb la 
normativa que hi ha és suficient i no veuen la necessitat d’aquesta ordenança, ja que els 
propietaris tenen l’obligació de tenir en  condicions de seguretat els seus immobles.  
La Sra. Sancho respon que és cert el que diu el Sr. Postigo, però el que es preten en 
l’ordenança és fomentar que s’arrangin les façanes no només per seguretat, sinó també 
per estètica.  
El Sr. Postigo diu que ells s’abstindran, però que al seu entendre a l’apartat 3r. on diu 
que la remodelació de les façanes mitjançant subvencions serà en aquells casos que 
superés els límits de conservació a que estan obligats els propietaris. També expressa la 
seva queixa pel fet que quan ells varen presentar una ordenança semblant,  CiU hi va 
votar-hi en contra i el PSC es va abstenir.  
Les Sres. Pla i Sancho responen que en tot cas això ja ho contemplaria l’ordenança. 
 
Sotmesa la moció a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 10 (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions 2 (IC-EV)     
 



Primer.-  El.laborar  una ORDENANÇA que controli el bon estat de les façanes. 
Segon.-  Que els serveis tècnics de l’Ajuntament elaborin un llistat de les façanes en 
mal estat. 
Tercer.- Afavorir la remodelació i conservació de les façanes mitjançant subvencions.    
 
15è.- MOCIÓ DEL PSC RELATIVA A L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI PER 
PART DELS SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS DE LA PROBLEMÀTICA D’APRENENTATGE DELS ALUMNES 
DE PRIMÀRIA DE LES ESCOLES DE LLAGOSTERA.-  
  
Es llegeix la següent moció:  
 
“Montserrat Pla i Font, portaveu del Grup Municipal Socialista, i actuant en nom i 
representació d’aquest, atentament us 
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 juny la següent: 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 Assabentats de les dificultats d’aprenentatge d’alumnes de primària de les escoles de 
Llagostera i vist el preocupant nombre de nens i nenes que varen ser atesos pels serveis 
socials del Consell Comarcal l’any 1996. 
Creiem que cal aprofundir en l’anàlisi de les causes d’aquestes dificultats al municipi de 
Llagostera per fer propostes preventives socio-educatives. 
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ACORDA: 
Encarregar un estudi als serveis socials del Consell Comarcal del Gironès per aprofundir 
en la problemàtica dels nens i nenes amb dificultat d’aprenentatge escolar a fi de 
prevenir problemes socials posteriors. 
Es per atot això que us 
DEMANA 
Que en el temps i forma tingueu per presentada aquesta proposta de resolució per ésser 
inclosa en el proper ple. 
Llagostera, 17 de juny de 1997. 
Il·ltre. Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Llagostera.” 
 
La  Sra. Sancho manifesta que el seu grup no hi votarà a favor, ja que entenen que cada 
centre educatiu és qui més bé coneix la problemàtica sobre el tema i fan un seguiment 
puntual a través dels seus tècnics, ja que no són els serveis socials qui fan aquesta tasca.  
La Sra. Pla diu que a Llagostera hi ha molts nens vinguts de fora que presenten 
problemàtiques familiars. No fa referència a immigració, que ja tenen el seu propi 
programa, sinó nens procedents d’altres llocs de Catalunya.  
El Sr. Navarro demana si els Serveis Socials fan un informe anual sobre la seva gestió i 
si en aquest informe s’exposa la problemàtica en relació a aquest tema, ja que entenen 
que les escoles fan el control i en un moment determinat ja són atesos pels serveis   
socials, no obstant això voldrien saber com va tot això.  
La Sra. Nohé respon que sí,   que hi ha un informe.  
La Sra. Sancho diu que està a la seva disposició quan vulgui.             
El Sr. Navarro demana que se’ls faci arribar i proposa que la Sra. Pla retiri la Moció, ja 
que a la vista dels informes existents es podrà veure millor si hi ha necessitat de l’estudi 
o no.  



La  Sra. Pla es manifesta conforme a retirar la Moció i que en tot cas es portarà el mes 
vinent.  
 
16è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
El Sr. Noguera demana què és pensa fer amb la vorera de davant de can Codolar que es 
troba en molt mal estat. 
El Sr. Llinàs respon que ja en té coneixement, que la fan malbé els camions que 
aparquen sobre la vorera i que ho arranjarà la brigada municipal. 
El Sr. Noguera pren la paraula i demana què passa amb la brigada municipal, que dóna 
la sensació que van descontrolats i que no donen  l’abast i pensa que potser falta gent. 
El Sr. Llinàs diu que a l’estiu hi ha molta feina i a més les vacances i que s’agafarà una 
persona de reforç. 
El Sr. Noguera diu que últimament s’ha fet fora un membre de la brigada i que els 
treballadors es queixen que  el tracte era millor temps enrera que no ara.  
La Sra. Sancho respon que no s’ha fet fora ningú, que el treballador  que ha plegat és 
perquè n’estava substituint un altre que estava de baixa per malaltia i que s’ha 
reincorporat a la feina perquè l’hi han denegat la invalidesa. De tota  manera afegeix 
que ara se’l contractarà com a suport durant uns mesos. Afegeix que no té constància 
que els treballadors estiguin descontents, ja que cap ha manifestat queixa, sinó al 
contrari que li han dit que estan contents.  
 
El Sr. Navarro demana al Sr. Pareta si està previst arranjar les finestres de l’escola. 
El Sr. Pareta respon que s’està mirant i s’han demanat pressupostos.  
La Sra. Sancho diu que es voldria que fossin d’alumini però és molt car. Que l’any que 
ve es posarà partida al pressupost i es farà per fases.  
El Sr. Navarro diu que consideren que s’haurien d’haver aprofitat altres subvencions. 
 
El Sr. Navarro pren de nou la paraula i demana quines passes s’han fet per veure si els 
membres del Niu estan interessats a formar part del  Consell Escolar Municipal i si 
saben si hi ha APA o no a la Guarderia.  
El Sr. Pareta respon que s’han tingut converses i que l’APA encara no està legalitzada. 
El Sr. Navarro diu que quan varen demanar la comissió de seguiment del Niu, se’ls va 
dir que ja hi havia una APA i ara resulta que no.  
 
El Sr. Navarro demana si està tancat l’expedient de la Festa Major i si hi ha hagut 
desviació de la despesa.  
El Sr. Bayé respon que no està llest encara però que els grans números sí que estan i no 
hi haurà massa  desviació.  
 
El Sr. Fabrellas demana la paraula i pregunta si  els arbustos que es varen plantar al 
dispensari tenen algun sistema de reg , ja que es podia haver previst encara que més tard 
s’hagués de connectar. 
El Sr. Llinàs respon que no. Que de tota manera es pot passar per sobre.  
El Sr. Fabrellas demana també per la barana del carrer del Fred i també diu que els 
arbres del Passeig s’han de regar perquè si no es moriran. 
El Sr. Llinàs respon que la barana es farà i que els arbres ja es reguen.  
 
El Sr. Postigo diu que darrera la Peugeot hi ha un abocament de runes que es veia de fa 
temps i que ara Medi Ambient ho ha denunciat a l’Ajuntament.  



La Sra. Sancho diu que se’ls va fer el requeriment i que no sempre és de bon controlar.  
 
El Sr. Postigo demana el perquè s’ha rescindit el contracte que hi havia amb l’assessor 
jurídic.  
La Sra. Sancho respon que es pensava que el servei podia millorar.        
El Sr. Postigo demana també què es pensa fer amb el contracte d’arquitecte, ja que fa 
poc era un càrrec de confiança i ara ha canviat i si es pensa convocar concurs. 
La Sra. Sancho respon que sí, que es convocarà concurs.   
 
La Sra. Pla diu que, recollint la petició de veïns, demana que el proper any s’organitzi 
verbena de Sant Joan.   
El Sr. Pareta diu que s’estudiarà.  
 
La Sra. Pla demana que s’arrangi el problema dels veïns del carrer Olivareta que tenen 
les clavegueres embussades. 
 
El Sr. Noguera demana què es pensa fer amb la cuba de bombers que està a 
l’escorxador.  
La Sra. Sancho respon que es pot mirar si hi ha algú  que estigui interessat per restaurar-
la.  
 
El Sr. Fabrellas diu també que no s’ha arranjat la vorera del carrer Sant Feliu que es va 
dir que es faria un requeriment.  
La Sra. Pla demana si es farà el requeriment i el Sr. Llinàs respon que sí.  
El Sr. Fabrellas diu que una vegada s’han arranjat els carrers, han quedat molt alts.  
El Sr. Llinàs diu que ja s’ha observat i que quan s’hagin de tornar a asfaltar s’haurà de 
fer alguna cosa.  
 
El Sr. Noguera diu que a Can Crispins hi ha una urbanització on s’han posat cases de 
fusta de manera il·legal i pregunta què es pensa fer.  
 La Sra. Sancho diu que no en tenen coneixement i que s’hi farà una inspecció, que el 
criteri és no deixar fer aquests tipus d’instal·lacions. 
 
El Sr. Noguera denuncia que a les Urbanitzacions Selva Brava i Font Bona hi ha 
abocaments il·legals.   
La Sra. Sancho respon que no és competència de l’Ajuntament, sinó de la gent de les 
urbanitzacions. Diu que varen estar-ne parlant amb la junta de propietaris.    
 
El Sr. Postigo demana que es prenguin mesures perquè els joves de Convergència no 
clavin propaganda a l’Institut. 
La Sra. Sancho respon que la va trucar el Director de l’Institut i li varen dir que havien 
col.locat dos o tres cartells.  
 
El Sr. Navarro demana al Sr. Pareta quan costa l’envelat.  
El Sr. Pareta respon que uns dos milions.  
 
El Sr. Navarro demana que si es pensa fer un Pla General. 
El Sr. Llinàs respon que de moment no està pensat, que el que sí que es farà és un pla de 
protecció del casc antic.  
 



El Sr. Navarro demana que s’estudiï la possibilitat de connectar la xarxa de clavegueram 
del veïnat de Pocafarina a la xarxa. 
 
El Sr. Navarro demana com estan les urbanitzacions no recepcionades.  
La Sra. Sancho respon que pel que fa La Canyera els propietaris volen fer el projecte 
d’urbanització, però manca el projecte de compensació. Pel que fa a Llagostera 
Residencial, falta l’enllumenat i resoldre el clavegueram, que segurament ho faran a 
través  de la xarxa general. 
El Sr. Navarro manifesta la seva satisfacció si finalment s’adopta aquesta solució.  
També manifesta el Sr. Navarro que ara que s’han arranjat els carrers, s’havia d’haver 
fet un acord amb els de l’empresa del Gas, que podia haver estat avantatjós per a les 
dues parts.  
La Sra. Sancho diu que el que fa l’Ajuntament no és tapar forats, sinó l’asfaltat sencer.  
El Sr. Postigo demana si a les noves obres que es faran hi ha prevista la xarxa del gas.  
El Sr. Llinàs respon que creu que no.  
 
El Sr. Navarro pregunta si hi ha prevista alguna política d’habitatges socials a llarg  o 
curt termini.  
El Sr. Llinàs respon que no.  
 
El Sr. Navarro diu que insisteix en el tema dels parcs infantils, que ja varen denunciar 
que hi havia perill, i que tot i que ja se n’ha retirat algun, insisteix en els gronxadors que 
també són insegurs.    
El Sr. Llinàs diu que s’arranjaran ja d’immediat.  
El Sr. Postigo diu que Caixa de Catalunya  va donar una subvenció per parcs infantils i 
demana si és l’Ajuntament qui els gestiona o és la mateixa caixa.   
El Sr. Bayé respon que Caixa de Catalunya dóna els diners i l’Ajuntament fa la inversió.  
 
El Sr. Noguera proposa que el dia 11 de setembre es tregui la bandera espanyola del 
balcó de l’Ajuntament.  
Les Sres. Pla i Sancho responen que no es pot adoptar aquest acord,  ja que és il·legal.  
 
El Sr. Navarro demana a la Sra. Nohé si ja s’ha tramitat  la subvenció del Niu.  
La Sra. Nohé diu que això ho porta el treballador encarregat del tema, però suposa que 
sí.  
El Sr. Navarro demana si és previst com es finançarà el major cost de la sala polivalent. 
El Sr. Bayé respon que es mirarà de finançar-ho amb fons propis sense haver de recórrer 
al crèdit.  
El Sr. Navarro demana si està previst fer algun esport al local polivalent.  
El Sr. Santamaría diu que possiblement s’hi farà patinatge, però no competicions.  
 
El Sr. Noguera diu que l’Ajuntament va retirar un pont sobre una riera perquè estava 
malament, però que s’hauria de senyalitzar. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc de dotze  s’aixeca la sessió de 
la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la 
Secretària, que ho certifico.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTA Nº 8/97 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT 
CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL DE 1997.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia catorze de juliol de mil nou-
cents noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió extraordinària urgent sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho 
Espigulé i amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi 
Bayé Sureda, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Narcís Llinàs Gavilán, 
Joan Pareta Fausellas, Joan Fabrellas Lloveras, Antoni Navarro Robledo i Jordi 
Noguera Sabarí. Actua com a Secretària accidental la Sra. Núria Comas Ventura.  
Obre la sessió l’ Alcaldessa i excusa l’assistència de la Sra. Montserrat  Pla i del  
Sr. Lluís Postigo perquè han assistit a la concentració i manifestació que s’ha 
convocat a Girona.  
 
1r.- DECLARAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.-  
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i justifica la convocatòria extraordinària urgent 
pels fets ocorreguts en el Pais Vasc. 
Per unanimitat dels presents s’acorda declarar la urgència. 
 
2n.- APROVACCIÓ D’UN MANIFEST DE SOLIDARITAT AMB MOTIU DE 
L’ASSASSINAT DEL REGIDOR MIGUEL-ÁNGEL BLANCO GARRIDO.- 
 
Per unanimitat dels membres presents s’adopta el següent acord:   
 
Primer.-  Manifestar la solidaritat del poble de Llagostera amb la família del regidor 
d´Ermua i amb el seu Consistori, fent-la extensiva al Partit Popular, a la resta de 
forces democràtiques i a tot el poble del País Basc, fent-los saber que el seu 
patiment és compartit per tots els nostres conciutadans. 
 
Segon.-  Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant 
d´aquest acte ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans. 
 
Tercer.-  Manifestar el nostre suport a les forces polítiques democràtiques del País 
Basc representades a la Mesa d´Ajuria Enea per a l´assoliment dels objectius que 
motivaren la seva constitució. 
 
Quart.- Cridar tots els ciutadans de Llagostera a mantenir la fermesa i la 
mobilització, des de la serenitat i el respecte als valors democràtics, tot convocant-
los des d´ara a les diferents accions que es convoquin per expressar el rebuig 
ciutadà a la violència i el suport als valors de pau i convivència en llibertat. 
 



Cinquè.-  Estem segurs que aquests esdeveniments han de constituir un punt 
d´inflexió per a l´assoliment de la plena convivència democràtica a Euskadi i la 
desaparició del fenomen terrorista. 
 
Sisè.-  Aportar a l´Associació de Víctimes del Terrorisme les retribucions dels 
regidors i regidores de l´Ajuntament de Llagostera que els coresponen per 
assistència a aquest Ple. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc minuts de deu del 
vespre s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la 
Sra. Alcaldessa amb mi, la secretària, que ho certifico.   



ACTA Nº 9/97 DE  LA  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 13 D’AGOST  DE 1997.‐  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia tretze d’agost de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santmaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fina 
Gispert Massa,  Narcís Llinàs Gavilán, Joan Pareta Fausellas, Montserrat Pla Font, Joan 
Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera 
Sabarí. La Sra. Alcaldessa excusa l’absència de la Sra. Yolanda Nohé Arbusser, que 
s’incorpora al moment que es dirà. Actua com a Secretària la de la Corporació, Sra. 
Dolors Torrents Barnadas.  
El Sr. Lluís Ayach s’incorpora a la sessió una vegada ha pres possessió del càrrec.  
La Presidenta declara oberta la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS PLE EXTRAORDINARI 
DE 16 DE JUNY, PLE ORDINARI DE 25 DE JUNY I PLE EXTRAORDINARI 
DE 14 DE JULIOL DE 1997.- 
 
S’aproven per unanimitat les següents actes: Ple extraordinari de 16 de juny, Ple 
ordinari de 25 de juny i Ple extraordinari de 14 de juliol. 
 
2n.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. PILAR MESTRES 
COLL A SER MEMBRE DE LA CORPORACIÓ.- 
 
Es dóna compte al Ple de l’escrit presentat en data 3 de juliol de 1997 per la Sra. Pilar 
Mestres Coll, on manifesta la seva renúncia a ser membre de la corporació. 
 
3r.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. LLUÍS AYACH COSTA COM A 
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT.- 
 
La Secretària formula al Sr. Lluís Ayach Costa la següent pregunta: Jureu o prometeu 
per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat? 
 
El Sr. Lluís Ayach Costa jura el càrrec i s’incorpora a la sessió com a membre de ple 
dret. 
 
4t.- DONAR COMPTE DE LA RESPOSTA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
EN RELACIÓ A L’ENCREUAMENT DE LA C-253 AMB LA GIV-6744.- 
 
Es dóna compte al Ple de l’escrit de la Diputació de Girona sobre la problemàtica de la 
cruïlla de la C-253 amb la ctra. de Llagostera a St. Llorenç de les Arenes, St. Grau i 
Tossa, on comunica que és competència de la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, a la qual ha traslladat l’escrit. 
 



5è.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PELS SRS. JOSEP GALOBARDES, JORDI 
CIRERA I JOSEP Ma. CABRÉ CONTRA LES QUOTES D’URBANITZACIÓ 
DE LA U.A. RASET.- 
 
Per part de la Secretària es dóna lectura del fallo de la sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós-administratiu interposat pels 
Srs. Josep Galobardes, Jordi Cirera i Josep Ma. Cabré contra les quotes d’urbanització 
de la U.A. Raset, en el sentit d’estimar parcialment el recurs i ordenar nova liquidació 
de quotes, que incloguin el cost de construcció de l’estació transformadora construïda 
per Dihabsa Administración, S.A. i que sigui prorratejat entre tots els propietaris, 
inclosos els actors. 
El Sr. Postigo demana si es pensa executar la sentència de manera immediata.  
La Sra. Alcaldessa respon que sí. 
El Ple se’n dona per assabentat.  
 
6è.- RATIFICAR L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE SUSPENSIÓ 
DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES EN EL NUCLI ANTIC, PER PROCEDIR A 
LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL.   
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pregunta si no hauria estat millor suspendre 
també la rehabilitació de façanes.  
La Sra. Sancho respon que ja es va plantejar però que varen arribar a la conclusió que 
aquesta era la millor opció. Diu que l’any vinent s’inclourà partida en el pressupost pel 
projecte.  
El Sr. Postigo demana si es pensa seguir amb la delimitació que fan les normes del Pla o 
bé es modificarà.   
La Sra. Sancho respon que el Ple haurà de concretar i definir la delimitació, que no és 
un tema tancat. 
El Sr. Postigo manifesta que el seu grup hi votarà a favor, tot i que considera que aquest 
Pla ha arribat tard i que hauria de contemplar el patrimoni històric i no només el casc 
antic.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat: 
 
Ratificar en tots els seus punts l’acord de la Comissió de Govern, de data 23 de juliol de 
1997, pel qual se suspèn cautelarment l’atorgament de llicències de parcel.lació, 
d’edificació i d’enderroc en tot l’àmbit definit com a casc antic. 
 
7è.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
LOCALRET.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i sense que ningú no demani la paraula, s’aprova per 
unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar definitivament la constitució del Consorci LOCALRET, a formar amb 
els municipis catalans que han expressat la voluntat d´integrar-se al Consorci i que estan 
inclosos en la demarcació segons allò que preveu la Llei 42/1995, de 22 de desembre, 
de telecomunicacions per cable o que ho han sol·licitat; l´Associació Catalana de 



Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, així com els Estatuts que 
s’adjunten a aquest Acord i pels quals s’haurà de regir. 
 
Segon.- Facultar l´Alcaldessa perquè atorgui tots els documents públics i privats 
necessaris per dur a terme la constitució efectiva del Consorci esmentat. 
 
Tercer.- Facultar l´Alcaldessa perquè nomeni un membre electe d’aquest Ajuntament 
perquè el representi a l’Assemblea General del Consorci LOCALRET. 
 
Quart.- Fer públics aquests acords i els Estatuts consorcials aprovats. 
 
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a l´Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
8è.- ADJUDICAR DIVERSES FINQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL, 
D’ACORD AMB LA SUBHASTA CONVOCADA.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup 
s’abstindrà, ja que la primera vegada que es va treure a subhasta va sortir pel valor  de 
l’inventari i ara per vendre-les s’ha fet una rebaixa en el preu que a lo millor amb més 
publicitat la primera vegada no hauria estat necessària. 
   
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
A favor: 10 (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions: 2 (IC-EV) 
 
Primer.- Declarar  vàlida  la licitació per a l'alienació de diverses finques  del patrimoni 
municipal i  adjudicar definitivament a: 
 
1. Al Srs. FRANCISCO RAMÍREZ ORTEGA, amb D.N.I. 40336675-B, i ÁNGELES 

PALOMO AGUILAR, amb D.N.I. 40531851-D, domiciliats a Llagostera, c/ Rafael 
Mas Ripoll, 47 i pl. del Mercat, 7,  la parcel·la núm. 165 de la urbanització Mas 
Gotarra, per haver estat els millors  postors i cobrir el preu tipus de subhasta. 
Descripció de la finca: Solar edificable, amb una superfície de 426 m2., que limita al 
nord amb el carrer de la urbanització (c/ del Rec), al sud amb el límit de la 
urbanització, a l’est amb la parcel·la 166 i a l’oest amb la parcel·la 164. 
La finca es troba lliure de càrregues, de gravàmens i d’arrendataris. 
El preu d’adjudicació es fixa en dos milions vuit-centes onze mil sis-centes una 
pessetes (2.811.601,-PTA) 
Aquesta parcel·la s’ha de segregar de la finca registral inscrita al Registre de la 
Propietat de Girona, Tom 2612, Llibre 120, Foli 144, Finca 5662, inscripció 1ª.  

2. Als Srs. JOSEP ANTONI  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, amb D.N.I. 40510411-M,  i 
ROSA CASANOVAS ROGET, amb D.N.I. 77897445-X, domiciliats a Llagostera, c/ 
Álvarez de Castro núm. 7, les parcel·les núms. 166 i 167 de la urbanització Mas 
Gotarra,  per haver estat els  millors  postors i cobrir el preu tipus de subhasta. 
Les dues parcel·les formaran una única finca registral amb la següent descripció: 
“ Solar edificable, amb una superfície de 879 m2., que limita  al nord amb el carrer 
de la urbanització (c/ del Rec), al sud amb el límit de la urbanització, a l’est amb la 
parcel·la 168 i a l’oest amb la parcel.la 165.” 
Lliure de càrregues, de gravàmens i d’arrendataris. 



El preu d’adjudicació es fixa en sis milions tres-centes onze mil pessetes 
(6.311.000,-PTA). És la resta de la finca registral inscrita al Registre de la Propietat 
núm. 1 de Girona, Tom 2612, Llibre 120, Foli 144, Finca 5662, inscripció 1ª. 

 
Segon.- Facultar  la Sra. Alcaldessa-Presidenta per  a  la signatura davant notari de 
l'escriptura  pública  de  traspàs de propietat i  possessió de les esmentades finques.  
 
Tercer.- Declarar  deserta  la  subhasta de les parcel·les nº 28,  51 i 54  de  la 
urbanització Mont-Rei i nº 35 de la urbanització La Mata, en no haver-se presentat cap 
proposició. 
 
9è.- APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS I CONVOCAR CONCURS PER A 
L’ALIENACIÓ DE FINQUES SITUADES AL POLÍGON II DE LA ZONA 
INDUSTRIAL.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla manifesta que no estan d’acord en treure les 
finques de la zona industrial a subhasta, ja que creuen que seria millor esperar l’estudi 
de la zona industrial que s’està redactant. Tampoc veuen clars els criteris que fixa el 
Plec de  Condicions i, per tant, renuncien a estar a la mesa que haurà de valorar les 
ofertes. 
El Sr. Navarro també manifesta el seu desacord pel fet que es faci la subhasta abans 
d’acabar l’estudi.  
El Sr. Postigo manifesta que el seu grup hi votarà a favor, tot i que manifesta el seu 
desacord en relació a l’estudi de la zona industrial, ja que no serà útil i és una despesa 
innecessària i que ja ara es deixa de banda, perquè és evident que poca cosa té a dir 
l’Ajuntament en el desenvolupament de la zona industrial. Afegeix que la comissió 
d’estudi en aquest moment no és funcional i si no ha de servir per res, més val que no hi 
sigui.  
Manifesta el seu acord en formar part de la mesa que ha de valorar les ofertes.  
El Sr. Noguera manifesta també el seu acord en formar part de la mesa.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada  amb el següent resultat:     
A favor  10  (CiU, IC-EV i ERC) 
En contra    2 (PSC) 
 
Primer.- Alienar mitjançant concurs públic les parcel·les núms. C.6.1. i C.6.2. del 
Polígon II de la Zona Industrial, de propietat municipal, amb l’objectiu de finançar els 
costos d’urbanització d’aquell sector que corresponen a l’Ajuntament i a la vegada 
impulsar i dinamitzar la instal·lació de noves indústries al polígon industrial. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules econòmico-administratives que regirà el 
procediment d’alienació i exposar-lo al públic durant 20 dies, mitjançant anuncis que 
s’inseriran en el BOP i  en el DOGC, als efectes d’al·legacions. 
 
Tercer.- Simultàniament, convocar el concurs públic, per bé que la licitació s’ajornarà el 
temps que sigui necessari en el supòsit que es formulin les al·legacions al Plec de 
clàusules aprovat. 
 
Quart.-Nomenar membres de la Mesa de Contractació les següents persones: 
 President: L’Alcaldessa de l’Ajuntament. 



 1r. vocal: Jordi Bayé Sureda 
 2n.vocal: Lluís Postigo García  
 3r. vocal: Jordi Noguera Sabarí 
 Secretària: la de la Corporació. 
 
10è.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA DE PUBLICITAT. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Noguera manifesta que aquesta ordenança ha estat 
consensuada entre tots els grups  i que és d’aquesta manera com s’haurien de tractar tots 
els temes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre publicitat directa a les 
bústies. 
 
Segon.- Exposar-la al públic per un període de 30 dies mitjançant la publicació en el 
BOP i en el Tauler d’anuncis. 
 
Tercer.- Si no s’hi presenten al·legacions, es considerarà aprovada definitivament. 
 
11è.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ESCOLAR 
MUNICIPAL.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo diu que el seu grup ja va presentar una 
moció en aquest sentit i pregunta perquè hi ha dos reglaments.  
La Sra. Sancho respon que hi ha un reglament general i l’altre és del funcionament, que 
són molt semblants i confonen, diu que si es cregués convenient es podria modificar el 
de règim intern.  
La Sra. Pla diu que la modificació, en tot cas, s’haurà de fer des del Consell Esccolar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Modificar l´article  5è. del Reglament del Consell Escolar Municipal, en el 
sentit d´incloure com a membres del Plenari la directora i un representant dels pares 
d´alumnes de la Llar d´Infants El Niu, el qual quedarà redactat de la manera següent: 
 
L'assignació del  nombre  de  vocals corresponent a cadascun dels sectors que 
s'esmenten  a l'article  4 b), seguint  els  criteris de proporcionalitat que estableix la 
base 6 del capítol 1 del  Decret  404/1987, de 22 de desembre, serà la següent: 
 
          * 4 representants  de la  Corporació  municipal  
          * 5 representants del sector de pares d'alumnes  
          * 4 representants del sector d'alumnes 
          * 4 representants del sector de mestres i professors 
          * 2 representants   del   sector   de    personal d'administració i de serveis 
          * 4 representants del sector de directors i titulars de  centre 
 
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província pel període de 30 
dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions. 



 
Tercer.- Si no s’hi presenten al·legacions es considerarà  aprovat definitivament. 
 
12è.- APROVAR EL LOGOTIP I L’ESLÒGAN DE LLAGOSTERA. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que la idea li va 
semblar bona i tot i que el logotip en sí no agrada a tothom hi votaran a favor.  
La Sra. Pla manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que no troben l’eslògan encertat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
A favor: 10 (CiU, IC-EV i ERC) 
Abstencions: 2 (PSC) 
 
Primer.- Aprovar el logotip i l’eslògan de Llagostera. 
 
Segon.- Redactar un Reglament d’ús del logotip i l’eslògan del municipi. 
 
Tercer.- Inscriure el logotip i l’eslògan en el Registre de l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques. 
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió la Sra. Yolanda Nohé. 
 
13è.- APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS I CONVOCAR SUBHASTA DE 
L’OBRA AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA CARRETERA DE TOSSA. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula i diu que el seu grup 
s’abstindrà, ja que si bé estan d’acord amb les condicions, no estan d’acord en que 
s’inclogui en el PUOSC. 
El Sr. Noguera pren la paraula i manifesta que no està d’acord amb el projecte, ja que 
considera que hi hauria d’haver un pas soterrani per qüestions de seguretat i que les 
voreres s’haurien d’adaptar per minusvàlids.  
La Sra. Sancho respon que no es podia carregar el cost del pas als veïns del carrer de 
Tossa.  
El Sr. Noguera respon que no ho havien de pagar els veïns, sinó el poble, com passa 
amb el local polivalent.  
El Sr. Postigo manifesta que ja ha demanat diverses vegades perquè una vorera està 
inclosa en aquest projecte i en el carrer Carrilet, sense que encara se li hagi donat cap 
resposta. 
    
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
A favor: 10 (CiU i IC-EV) 
En contra: 1 (ERC) 
Abstencions: 2 (PSC) 
 
Primer.-  Contractar  mitjançant subhasta pública l'obra  número CG-1997/240-PG 
titulada  AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER 
TOSSA,  inclosa  en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya,  any 1997. 
 
Segon.-  Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres pel procediment esmentat. 



 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública,  pel termini de vint dies, mitjançant anunci  
publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,  el  plec  de condicions, a l'efecte de possibles reclamacions. S'anunciarà 
simultàniament la subhasta pública a què fa referència. 
 
Quart.- Facultar,  tan àmpliament com en dret sigui menester, la Sra. Alcaldessa o 
membre  de  la  Corporació en qui delegui per a la tramitació  i  execució  del present 
acord. 
 
14è.- APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS I CONVOCAR SUBHASTA DE 
L’OBRA AMPLIACIÓ DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE 
MATA PER CONNECTAR AMB EL COL·LECTOR GENERAL. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i sense que ningú demani la paraula,  s’aprova per 
unanimitat la següent proposta: 
 
Primer.-  Contractar  mitjançant subhasta pública l'obra titulada  AMPLIACIÓ DEL 
COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE MATA,  inclosa  en el Pla 
únic d'obres i serveis de Catalunya,  any 1997. 
 
Segon.-  Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres pel procediment esmentat. 
 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública,  pel termini de vint dies, mitjançant anunci  
publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,  el  plec  de condicions, a l'efecte de possibles reclamacions. S'anunciarà 
simultàniament la subhasta pública a què fa referència. 
 
Quart.- Facultar,  tan àmpliament com en dret sigui menester, la Sra. Alcaldessa o 
membre  de  la  Corporació en qui delegui per a la tramitació  i  execució  del present 
acord. 
 
15è.- APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS I CONVOCAR SUBHASTA DE 
L’OBRA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI POLIVALENT. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla manifesta  que ells hi votaran en contra,. 
Com han fet sempre en aquest tema.  
El Sr. Postigo diu que consideren que no és una obra prioritària. Pel que fa el tema dels 
honoraris que va sorgir en el Ple del dia 16-6-1997, ha de dir que ningú no el va 
contradir en les seves afirmacions i que la resposta va ésser el silenci. Per altra banda, 
consideren que quan s’ha de contractar la redacció d’un projecte s’hauria de fer  per 
concurs d’idees, ja que podria anar millor i ser més econòmic.  
La Sra. Sancho diu que ella no hauria tret el tema i que creu que és un tema tancat. 
El Sr. Noguera manifesta que al seu entendre en una despesa supèrflua en uns moments 
que l’administració està molt endeutada. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
A favor: 8 (CiU) 
En contra: 3 (PSC i ERC) 



Abstencions: 2 (IC-EV) 
 
Primer.-  Contractar  mitjançant subhasta pública l'obra  número DG-1997/1038-PG 
titulada  CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI POLIVALENT inclosa  en el Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya,  any 1997,  en el programa específic de cooperació 
municipal de la Diputació de Girona integrat en el PUOSC. 
 
Segon.-  Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres pel procediment esmentat. 
 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública,  pel termini de vint dies, mitjançant anunci  
publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,  el  plec  de condicions, a l'efecte de possibles reclamacions. S'anunciarà 
simultàniament la subhasta pública a què fa referència. 
 
Quart.- Facultar,  tan àmpliament com en dret sigui menester, la Sra. Alcaldessa o 
membre  de  la  Corporació en qui delegui per a la tramitació  i  execució  del present 
acord. 
 
16è.- APROVAR EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA PER 
A INCENDIS FORESTALS. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Navarro pregunta perquè a l’ADF hi ha Maçanet, 
ja que no  sembla lògic i pregunta sobre diferents aspectes tècnics del Pla. 
La Sra. Gispert aclareix les preguntes del Sr. Navarro i pel que fa al fet que a l’ADF hi 
hagi Maçanet diu que hi és des del moment de la seva constitució. 
El Sr. Postigo manifesta la satisfacció del seu grup pel fet que hi hagi hagut un canvi de 
criteri i s’hagi redactat el PAM, ja que moltes vegades s’havia dit que no era necessari. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal d’emergències per incendis forestals. 
 
Segon.- Trametre’n 4 còpies a la Delegació del Govern de la Generalitat per tal 
d’emetre informe i trametre-ho a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la 
seva homologació. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a quantes actuacions siguin necessàries per 
a l’execució del present acord. 
 
La Sra. Yolanda Nohé  demana disculpes i abandona la sessió. 
 
17è.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 1/97 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL. 
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula i diu que aquesta modificació 
demostra improvisació.  
El Sr. Postigo demana a que són degudes les modificacions.  
El Sr. Bayé explica detalladament el motiu de les modificacions i la procedència del 
fons.  



El Sr. Postigo manifesta que no poden estar d’acord amb la poca previsió, principalment 
pel que fa a les subvencions a les entitats, que considera que l’equip de govern és poc 
rigorós a l’hora de concedir-les. 
Tampoc poden estar d’acord en donar més subvencions al Patronat d’Esports, ja que no 
poden intervenir en les activitats ni en la gestió i que creuen que no es fa una bona 
gestió ni s’esgota la possibilitat de trobar més subvencions.    
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el següent resultat: 
A favor: 7 (CiU) 
En contra: 5 (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/97, que  
inclou les següents variacions:                     
 
Suplement de crèdit 
97.1.451.489     Subvenció entitats 750.000 
97.2.452.41101 Aportació extraordinària esports 1.233.190 
97.4.121.62202 Construcció edifici polivalent 16.008.136 
97.4.43201.227 Plànols, projectes i assessoraments 2.000.000 
Crèdit extraordinari 
97.1.451.467     Aportació Consorci via del tren 75.000 
                                                                                  TOTAL:  20.066.326 
 
 
 
Procedència dels fons: 
Per majors ingressos 
97.60001 Venda finques propietat municipal 14.144.801 
Crèdit extraordinari 
97.39300 Interessos de demora 50.000 
Romanent líquid de tresoreria 5.871.525 
                                                                                 TOTAL:          20.066.326     
 
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant 
anunci en el B.O.P. i tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes d'examen i 
reclamacions. 
 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu 
sense necessitat de nou acord. 
 
18è.- APROVAR LES FESTES LOCALS DE L’ANY 1998. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 1998 els 
dies 1 i 2 de juny. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial a Girona del Departament de 
Treball. 
 



19è.- MOCIÓ D’IC-EV PER CEDIR DE FORMA IMMEDIATA AL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT ELS TERRENYS PER A L’IES. 
 
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’Alcaldessa que, d’acord amb el que disposa 
l’article 103.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’inclogui el 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 la seva aprovació amb el 
següent redactat: 
MOCIÓ 
Atès l’interès general de tot el poble que s’iniciïn les obres del nou Institut amb la 
màxima brevetat possible, i vist que no hi ha bones expectatives perquè això sigui així, 
el Plenari d’aquest Ajuntament acorda cedir de forma immediata al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat els terrenys situats en el sector Fonollerons, com els 
més òptims per a la construcció del nou IES.” 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i  justifica la Moció en el fet que dóna la sensació que el 
Departament d’Ensenyament vulgui donar llargues a la construcció dels instituts, ja que 
segons la programació, les obres s’havien d’iniciar l’any 1997, i per tant, els terrenys ja 
haurien d’estar cedits.  
La Sra. Sancho diu que Ensenyament demana un lloc alternatiu als terrenys oferts 
inicialment, que siguin més a prop del poble i que no és fàcil trobar-los i que està fent 
gestions i que pensa que a primers de setembre podria saber alguna cosa concreta i que 
per tant en aquest moment no creu convenient donar-hi suport tot i que segons com és 
resolgui el tema podrien estar-hi d’acord.  
La Sra. Pla i el Sr. Noguera manifesten que estan d’acord amb la Moció. 
A la vista de les afirmacions de la Sra. Sancho, el Sr. Postigo proposa que es deixi sobre 
la taula. 
 
La Moció queda sobre la taula.  
    
20è.- MOCIÓ D’IC-EV PER VINCULAR LES LLICÈNCIES D’OBRES A LA 
GESTIÓ DE RUNES. 
 
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’Alcaldessa que, d’acord amb el que disposa 
l’article 103.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’inclogui el 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 la seva aprovació amb el 
següent redactat: 
MOCIÓ 
L’activitat de construir origina volums importants de residus. Els enderrocs, els 
moviments de terres, les obres de construcció, de reforma, de reparació, de rehabilitació, 
etc., generen residus. 



Aquests s’han vingut eliminant sense intentar d’aprofitar-los i abocant-los d’una manera 
totalment descontrolada, cosa que ha afectat en alguns casos i de forma greu la 
conservació i el manteniment natural del territori. 
El nostre municipi no ha estat una excepció, i encara avui tres anys després de la 
publicació del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, sovintegen els abocaments incontrolats de runes. 
Per tal de minimitzar o, almenys, de controlar aquesta mena de residus, el Plenari de 
l’Ajuntament acorda aplicar de forma progressiva el Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
tot exigint que amb la sol·licitud de llicència urbanística per a l’enderrocament, 
l’excavació i la construcció d’obres noves s’adjunti projecte tècnic que doni compte de 
com es gestionen els sobrants d’obra (segons la Guia d’aplicació del Decret 201/1994, 
editada el març de 1995 per l’Institut de Tecnologia de la Construcció i per la Junta de 
Residus).” 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i justifica la moció en el fet que hi ha abocaments 
incontrolats de runes i que hi ha requeriments de Medi Ambient perquè s’adoptin 
mesures, que primer s’havia pensat demanar la instal·lació d’un abocador de runes, però 
com que ja n’hi ha un a Sta.Cristina, no ho han plantejat.  
El Sr. Llinàs diu que l’equip de govern ja estava sobre el tema i que es treballa sobre el 
model tramès per Medi Ambient.  
 
Sotmesa la moció a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
21è.- MOCIÓ D’IC-EV PER CONDUIR LES AIGÜES RESIDUALS DE CAN 
GOTARRA A LA XARXA PÚBLICA DE CLAVEGUERAM. 
 
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’Alcaldessa que, d’acord amb el que disposa 
l’article 103.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’inclogui el 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 la seva aprovació amb el 
següent redactat: 
MOCIÓ 
Atès que ja s’han iniciat les obres d’urbanització del carrer Carrilet, amb la instal·lació 
de la xarxa de clavegueram i per tal d’evitar els greus problema de salubritat que 
provoca el reiterat abocament d’aigües residuals procedents de la Urbanització de Can 
Gotarra a la riera del mateix nom, el Plenari de l’Ajuntament acorda realitzar les 
gestions oportunes per tal que de forma immediata es procedeixi a impulsar les 
esmentades aigües a la xarxa pública de clavegueram.” 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup ha denunciat diverses vegades el fet 
que la Urbanització Mas Gotarra aboqués a  la riera, i que ara que ja s’han iniciat les 
obres cal procedir de manera immediata a connectar.   
El Sr. Llinàs explica  que ja està previst i que el dia 20 l’adjudicatari de l’obra farà la 
connexió.  
La Sra. Sancho diu que no poden votar a favor de la moció, perquè ja és un tema resolt.  
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 



En contra: 7 (CiU) 
A favor: 5 (PSC, IC-EV i ERC) 
 
22è.- MOCIÓ D’IC-EV PER FER UNA CAMPANYA I UN REGLAMENT 
SOBRE RECOLLIDA SELECTIVA. 
 
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’Alcaldessa que, d’acord amb el que disposa 
l’article 103.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’inclogui el 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 la seva aprovació amb el 
següent redactat: 
MOCIÓ 
El nostre municipi, com la majoria de municipis catalans, afronta en els propers anys un 
important replantejament de la gestió de residus. 
La imminent construcció de la deixalleria i la instal·lació de nous contenidors per a la 
matèria orgànica confirmen el gran repte que suposa la recollida selectiva. 
Però aquestes novetats, per tal que assoleixin uns mínims resultats, han d’anar 
acompanyades d’un seguit de mesures tendents a: 
- reduir la producció de residus 
- aplicar les tècniques de recollida selectiva 
- reciclar materials i 
- reutilitzar-los com a primeres matèries 
Perquè això sigui possible, i amb la intenció de suscitar la participació i la col·laboració 
activa dels nostres conciutadans, les empreses i altres productors, el Ple de l’Ajuntament 
acorda 
Primer.- Iniciar la preparació d’una campanya de sensibilització i conscienciació social 
que coincidirà amb els mesos previs a la posada en funcionament de la deixalleria. 
Segon.- Iniciar la redacció del Reglament municipal del servei de recollida selectiva, per 
tal que sigui un document prou debatut i que es pugui aplicar al mateix temps que entra 
en funcionament l’abans esmentat centre de recollida.” 
 
Pren la paraula el Sr. Postigo i explica que atès que no s’ha fet la campanya que s’ha dit 
tantes vegades que es faria. Han presentat la Moció per impulsar-la. Pel que fa el 
Reglament, al seu entendre ha d’ésser l’instrument per regular el funcionament de la 
deixalleria.   
La Sra. Sancho respon que la campanya es farà, que ja s’ha tingut contacte amb 
empreses especialitzades i que entén que el tema era una iniciativa de l’equip de govern, 
que es durà a terme i per tant, no hi votaran a favor.  
El Sr. Postigo diu que des de principis de la legislatura que es parla de la campanya i no 
s’ha fet res.  
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
En contra: 7 (CiU) 
A favor: 4 (PSC i IC-EV) 
Abstencions: 1 (ERC) 
 



23è.- MOCIÓ D’IC-EV PERQUÈ LES OBRES DE NOVA URBANITZACIÓ 
PREVEGIN LA CANALITZACIÓ DEL GAS. 
 
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’Alcaldessa que, d’acord amb el que disposa 
l’article 103.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’inclogui el 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 la seva aprovació amb el 
següent redactat: 
MOCIÓ 
L’Ajuntament de Llagostera, atès que les obres per a la instal·lació de la xarxa 
d’abastament de gas natural comporta inevitables molèsties als veïns i un considerable 
malmetement del ferm, que a la llarga ocasiona importants despeses al consistori, en 
veure’s obligat a assumir el manteniment dels carrers; 
Atès que en aquests moments s’estan duent a terme diferents obres d’urbanització 
(sector Fonollerons, carrer Carrilet, ctra. de Tossa, Av. de l’Esport, etc.) on no està 
prevista la instal·lació de la xarxa de gas, i per tal d’estalviar-nos obres, molèsties i 
diners, 
Atès que en els propers mesos s’ha de renegociar el conveni fiscal amb Gas Natural, 
Per tot això els diferents grups que integren el Plenari de l’Ajuntament acorden realitzar 
les gestions que siguin necessàries, tant amb promotors com amb Gas Natural, per tal 
que en aquelles obres de nova urbanització que es realitzin al poble es prevegi la 
instal·lació de la xarxa d’abastament de gas en el corresponent projecte d’obres, i així 
estigui feta abans del primer asfaltat.” 
 
Pren la paraula el Sr. Postigo i explica que es vol donar solució a les exclamacions dels 
veïns quan tant sovint passa que una vegada feta la obra d’urbanització, al cap de pocs 
dies s’ha de tornar obrir per passar algun servei. Tot i que pensen que seria difícil 
negociar amb l’empresa del gas, pensen que s’ha de fer.  
El Sr. Llinàs respon que es varen fer gestions amb l’empresa i s’hi ha avingut. L’obra 
civil es farà conjuntament amb l’obra d’urbanització i per tant sense cost i l’empresa del 
gas farà la instal·lació. 
La Sra. Sancho diu que al tractar-se d’un tema resolt hi votaran en contra.     
 
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada amb el següent resultat: 
En contra: 7 (CiU) 
A favor: 5 (PSC, IC-EV i ERC) 
 
24è.- MOCIÓ D’IC-EV I ERC CONTRA L’ÚS DE PVC. 
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“Els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya presenten la següent proposta i sol·liciten a l’Alcaldessa que, d’acord amb el 
que disposa l’article 103.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’inclogui a l’ordre del dia de 
la propera sessió, sigui ordinària o extraordinària, el següent punt: 
El PVC és l’abreviatura amb què es coneix el plàstic policlorur de vinil. Com el seu 
nom indica, es tracta d’una combinació entre el vinil, que és un producte orgànic, i el 



clor. L’ús de clor amb d’altres substàncies implica inevitablement la formació i 
l’emissió a l’entorn de substàncies organoclorades durant el procés de producció del 
PVC. 
Els productes organoclorats són una família de substàncies que es caracteritzen per la 
seva persistència (dificultat per degradar-se en els diferents medis), la seva capacitat 
d’acumular-se en els éssers vius i per la seva toxicitat, provocant, doncs, greus danys al 
medi ambient i a la salut humana. Sabem que, malgrat l’actual prohibició o reducció 
d’altres productes organoclorats, com DDT, CFCs, PCBs, etc., les seves conseqüències 
continuaran perjudicant el medi ambient i la salut humana durant molts anys. 
Diversos convenis internacionals per a la protecció del medi ambient han senyalat la 
necessitat d’eliminar els abocaments de substàncies organoclorades. D’aquests, 
destaquem el Conveni de Barcelona per a la protecció del Mar Mediterrani i les 
convencions d’Oslo i de Paris (PARCOM) per a la protecció del nord-est atlàntic, per 
haver estat subscrites pel govern espanyol. 
El cicle de vida del PVC està lligat a la formació i emissió a l’entorn de substàncies 
organoclorades. Això converteix el PVC en un element incompatible amb una societat 
que ha descobert la necessitat de preservar els valors ambientals més elementals, com 
són l’aire, l’aigua o el sòl fèrtil. 
Aquest material és especialment perillós en cas d’incendi, perquè els objectes de PVC, 
fins i tot abans d’aparèixer les flames, desprenen àcid clorhídric, un gas tòxic que causa 
greus lesions, especialment a les vies respiratòries, i danys materials perquè és un gas 
corrosiu. Amb aquest àcid s’emeten les substàncies organoclorades citades 
anteriorment, entre d’elles les dioxines i els metalls pesants, com el cadmi, també molt 
tòxics. L’incendi de l’aeroport de Düsseldorf, Alemanya, el passat 22 d’abril, ens 
mostra els riscs ambientals i econòmics de fer servir PVC. La contaminació amb 
dioxines procedents de la combustió del PVC va obligar el tancament de diverses 
terminals i a fer-hi una neteja química, el cost de la qual es va estimar en 350 milions de 
marcs, uns 2.800 milions de pessetes. 
Els productes de consum de PVC també tenen una barreja d’additius, com plastificants, 
estabilitzants, porus retardants, etc., que poden suposar fins a un 60% de la composició 
d’un objecte de PVC. Entre aquests additius es troben substàncies tòxiques com metalls 
pesant (cadmi, plom, etc.) biocides o ftalats. Alguns additius, com els ftalats, escapen 
dels productes de PVC contaminant l’entorn o els productes que puguin contenir 
(envasos). Els ftalats són contaminants hormonals que afecten el sistema reproductor. 
Quant als residus, cal dir que el PVC no és biodegradable, la seva incineració genera 
dioxines i altres productes organoclorats i allibera els additius tòxics que conté (metalls 
pesants). El reciclatge del PVC és inviable econòmicament i des del punt de vista tècnic 
complicat, atesa la gran varietat de substàncies que composen els diferents tipus de 
productes. El PVC contribueix a incrementar la problemàtica municipal dels residus 
sòlids urbans. 
A la nostra societat actual, el PVC es troba present en nombrosos objectes, molts dels 
quals tenen alternatives a partir d’altres materials més respectuosos amb el medi 
ambient. El foment d’aquestes alternatives es va iniciar fa alguns anys en diversos 
països europeus, on més de 200 ciutats alemanyes han restringit l’ús del PVC a les 
obres públiques i desincentiven el seu ús a la construcció privada. La indústria sueca va 
suprimir voluntàriament el PVC en 1990 de tots els envasos de begudes i aliments. Les 
restriccions al PVC també són creixents en altres 100 municipis d’Àustria, Noruega, 
Suïssa, Dinamarca, Luxemburg i Bèlgica. En aquest mateix sentit s’han pronunciat el 
Parlament de Suècia i el Senat de l’Estat Espanyol, aprovant mocions que pretenen 
avançar cap a l’abandonament de l’ús del PVC. 



Altres exemples que es poden citar de la creixent sensibilització respecte als problemes 
creats per aquest material són la Ciutat Olímpica de Sidney, que es construirà 
minimitzant l’ús de PVC i la candidatura de Sevilla com a ciutat olímpica per a l’any 
2004, que contempla com a criteris mediambientals l’eliminació de l’ús de PVC a les 
instal·lacions olímpiques. 
Altres productes s’han trobat anteriorment en una situació com la que es descriu avui 
per al PVC, i la mateixa indústria ha iniciat la necessària reconversió. Podem citar, com 
a exemples, determinats pesticides, com el DDT, anteriorment emprats i avui prohibits, 
o l’ús de clor en el blanquejament de paper, on la mateixa demanda dels consumidors 
està fent canviar per altres tecnologies lliures de clor. 
Entenem que és un deure de les institucions públiques promoure avenços en la 
compatibilitat entre les activitats econòmiques i el manteniment dels valors ambientals. 
Per tots aquests motius proposem al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
Primer.- Que Llagostera es declari Municipi Lliure de PVC com una forma d’expressar 
la voluntat d’aquest municipi d’eliminar l’ús del PVC, conscienciar la nostra ciutadania 
de la necessitat d’evitar el PVC i com a mesura d’incentivar tots els sectors econòmics 
que fan servir aquest material que reconverteixin progressivament la seva activitat, 
usant altres tipus de materials menys problemàtics amb el medi ambient. 
Segon.- Elaborar una estratègia municipal que permeti a mitjà termini substituir els 
materials de construcció de PVS per altres materials alternatius. En totes les activitats, 
obres o serveis amb participació municipal es prohibirà l’ús d’envasos i embolcalls de 
PVC. I en totes les contractacions d’obres o serveis que es realitzin amb participació 
municipal, s’inclogui una clàusula obligada que atorgui preferència a les propostes que 
no incloguin l’ús del PVC. 
Tercer.- Que es marqui com a norma municipal per autoritzar l’obertura de locals 
susceptibles de registrar aglomeracions de gent (bars, restaurants, etc.) la prohibició de 
fer servir materials de construcció amb PVC o que continguin altres substàncies 
halogenades, atès el perill potencial que significaria aquest material en cas d’incendi. 
Quart.- Recomanar a tot el poble que no adquireixin productes alimentaris envasats en 
PVC pel risc que suposa per a la salut de les persones i dels éssers vius. 
Cinquè.- Sol·licitar als Governs, al Ministeri i a la Conselleria de Medi Ambient i als 
Parlaments, tant a nivell estatal com autonòmic, que considerin els riscos que per a la 
salut dels ciutadans té el PVC i que regulin -en sentit restrictiu- els seus usos 
normativament.” 
 
La Sra. Sancho diu que no hi votaran a favor, tot i estar d’acord amb una part del text. 
Pensa que l’Ajuntament pot recomanar, però que no està dins les seves competències 
prohibir l’ús del PVC, ja que és un material homologat. L’Ajuntament no incentivarà 
l’ús, però tampoc el prohibirà. Diu que podrien votar-hi a favor canviant alguna part de 
la Moció. 
El Sr. Postigo manifesta que retiren la Moció, per tal de consensuar-la en una Junta de 
Portaveus.    
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de dotze  s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la Secretària, 
que ho certifico.  



 
 
 
 

ACTA Nº 10/97 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 1997.-  
  
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-quatre de setembre de mil nou-
cents noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé  i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fina 
Gispert Massa,Narcís Llinàs Gavilán, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, 
Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo 
i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència el Sr. Joan Fabrellas Lloveras.  Actua 
com a Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.   
La Presidenta declara oberta la sessió.  
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13-8-1997.- 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i demana que s’introdueixi una esmena a l’acta en el sentit 
que  al punt 9è. en la seva intervenció on diu “afegeix que la comissió d’estudi no és 
funcional ni operativa i que no ha de de servir per res, més val que no hi sigui”, ha de 
dir “la comissió d’estudi en aquest moment no  és funcional i si no ha de servir per res, 
més val que no hi sigui”. 
L’acta és aprovada per unanimitat amb l’anterior esmena.  
El Sr. Postigo manifesta la seva queixa per la forma en què està redactada l’acta, ja que 
troba que és massa sintetitzada.  
 
2n.- APROVACIÓ EXPEDIENT IMPOSICIÓ I APLICACIÓ CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER L’OBRA D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DE TOSSA.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla manifesta que s’abstindrà, tal com ha fet el 
seu grup sempre que s’ha tractat el tema.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que encara està pendent d’aclarir el tema de la vorera 
que estava contemplada en dos projectes, del qual ja ha parlat diverses vegades. Ja 
suposa que quan s’executi l’obra es tindrà en compte. No obstant això, han observat que 
en les dues parcel.les que toquen al carrer de Tossa, el límit de la unitat d’actuació va 
fins a la vorera i per això pensen que seria correcte que paguessin només pel Carrilet i 
no pel carrer de Tossa, per la qual cosa demanen que es revisi, ja que a més s’agafen dos 
mòduls diferents,  al carrer Carrilet es va agafar el sostre edificable i al carrer de Tossa 
els metres lineals,  i per tant creu que les dues finques afectades en surten perjudicades.  
La Sra. Sancho respon que tot i que els tècnics ho han proposat així, ells també s’ho han 
mirat i, ja que es tracta d’una aprovació inicial, proposa que s’aprovi i que en tot cas, si 
es necessari fer-hi alguna modificació, ja es farà.   
El Sr. Postigo proposa que es deixi sobre la taula i que una vegada aclarit s’aprovi, ja 
que si els veïns reben una comunicació amb una quantitat i després se’ls la modifica, es 
queixaran més.  



La Sra. Sancho diu que, com que seria endarrerir el procediment, pensa que és millor 
aprovar-ho i en tot cas esmenar-ho a l’aprovació definitiva. El Sr. Postigo respon que si 
s’aprova hi faran al.legacions.  
El Sr. Noguera manifesta que hi votarà en contra, ja que al seu entendre el projecte és 
incomplet,  perquè s’hauria d’haver fet una vorera a l’altra banda de carretera. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 8 (CiU) 
En contra 3 (IC-EV i  ERC) 
Abstencions 1 (PSC)  
  
Primer.- Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l’obra 
“AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DEL C/ TOSSA”,  donat que 
el seu establiment i exigència ve legitimat per l’augment de valor dels immobles de 
l’àrea beneficiada, delimitada pel c/ Tossa fins arribar a la riera Gotarra. 
Segon.- Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris en 
la forma següent: 
a)  El cost previst de l’obra és de 44.008.600 PTA,  i el cost suportat pel municipi és de 

26.546.824 PTA, com a conseqüència de la deducció de la subvenció rebuda de 
17.461.776 PTA. 

b)  Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 23.892.142 PTA, equivalents al 
90 % del cost suportat, atesa la naturalesa de l’obra. 
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió. Finalitzada l’obra, si el cost real fos 
major o menor que el previst, s’agafarà aquell a efectes del càlcul de les quotes i es 
giraran les quotes definitives. 

c)  Aplicar com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana, per la configuració 
lineal del carrer i la relativa regularitat de les finques, on superfície i condicions 
d’edificabilitat són proporcionals a la llargada de la façana. 

d)  Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individualitzades resultant 
d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el valor del mòdul aplicable. 

e)  En tot el que no estigui previst en aquest acord, regeix l’Ordenança general de 
contribucions especials vigent. 

Tercer.-Exposar l’expedient a informació pública en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies, dins dels quals 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes; tanmateix, durant aquest període d’exposició al públic, els propietaris o 
titulars afectats podran constituir-se en Associació administrativa de contribuents. 
Quart.- Si no es produeixen reclamacions l’acord es considerarà aprovat 
definitivament, notificant-se individualment a cada subjecte passiu les quotes que 
corresponguin. 
 
3r.- APROVACIÓ EXPEDIENT IMPOSICIÓ I APLICACIÓ CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER L’OBRA D’AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR DE 
SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE MATA.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Navarro pren la paraula i demana si la 
urbanització La Mata pagarà aquestes  contribucions. 
El Sr. Bayé respon que no, ja que quan es varen fer les obres d’urbanització ja varen 
pagar per aquest concepte i que ara no es poden girar noves quotes.  



El Sr. Navarrro demana que si el que es cobra de més o de menys  repercutirà als altres 
propietaris i si els diners cobrats en   el seu dia estan en una partida determinada.  
La Sra.Sancho respon que no, que ja s’ha descomptat el que ha de pagar aquesta 
urbanització.  
El Sr. Bayé també respon que el que es va cobrar no està en una partida específica, sinó 
que es va integrar al pressupost.  
El Sr. Postigo diu que s’ha de reconèixer que és irregular i que hauria estat més correcte 
que hagués quedat   la quantia cobrada per aquest  concepte  en una partida reservada, 
també diu que si la quantitat  cobrada coincideix és perquè hi ha hagut subvencions, ja 
que si no hauria estat molt més elevada la quantitat a pagar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor 10 CiU, PSC i ERC 
Abstencions   2  IC-EV   
 
Primer.-Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l’obra 
d’AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR DE SANEJAMENT DEL VT. DE MATA PER 
CONNECTAR AMB EL COL.LECTOR GENERAL DEL SISTEMA CASSÀ-
LLAGOSTERA,  donat que el seu establiment i exigència ve legitimat per l’augment de 
valor dels immobles de l’àrea beneficiada, delimitada per les urbanitzacions LA 
CANYERA i MONT-REI, atès que als propietaris de la urbanització LA MATA ja se’ls 
va repercutir quotes d’urbanització pel polígon que incloïen aquest concepte. 
Segon.-Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris en 
la forma següent: 
a)  El cost previst de l’obra és de 19.840.167 PTA,  i el cost suportat pel municipi és de 

10.301.625 PTA, com a conseqüència de la deducció de la subvenció atorgada de 
9.538.542 PTA. 

b)  Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 6.962.731 PTA, equivalents al 90 
% del cost suportat després d’haver deduït el cost de l’àmbit de la urbanització LA 
MATA (9.271.463 PTA - 2.308.732 PTA corresponents a la Urb. LA MATA = 
6.962.731 PTA), atesa la naturalesa de l’obra. 
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió. Finalitzada l’obra, si el cost real fos 
major o menor que el previst, s’agafarà aquell a efectes del càlcul de les quotes i es 
giraran les quotes definitives. 

c)  Aplicar com a mòdul de repartiment el sostre màxim edificable de cada parcel.la.  
d)  Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individualitzades resultant 

d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el valor del mòdul aplicable. 
e)  En tot el que no estigui previst en aquest acord, regeix l’Ordenança general de 

contribucions especials vigent. 
Tercer.-Exposar l’expedient a informació pública en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província durant trenta dies, dins dels quals 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes; tanmateix, durant aquest període d’exposició al públic, els propietaris o 
titulars afectats podran constituir-se en Associació administrativa de contribuents. 
Quart.- Si no es produeixen reclamacions l’acord es considerarà aprovat 
definitivament, notificant-se individualment a cada subjecte passiu les quotes que 
corresponguin. 
 
4t.- CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT DESTINADA A LES 
INVERSIONS CONTEMPLADES EN EL PRESSUPOST D’ENGUANY.  



 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Navarro pren la paraula i diu que de l’examen de 
l’expedient sembla que no tinguin tota la informació, ja que en els escrits que es varen 
dirigir als bancs per fer la consulta  no hi havia quantia i alguns d’ells responen: “segons 
conversa  mantinguda amb el Sr. Bayé”. Diu que les respostes de les entitats no fan 
referència a la mateixa quantia ni al mateix número de registre i que les ofertes dels 
bancs no totes són fetes en els mateixos termes i per tant, és difícil de valorar. 
El Sr. Postigo diu que el major cost del local polivalent no està contemplat i, per tant, 
demana com es finança.  
La Secretària aclareix que es va aprovar una modificació de crèdit que preveia aquest 
major cost,  que es finança amb majors ingressos provinents de venda de finques del 
patrimoni municipal.  
La Sra. Pla pregunta per què no hi ha comissió d’obertura. 
El Sr. Bayé diu que, pel que fa a la referència dels escrits de consulta, i atès que també 
es va demanar per una pòlissa de tresoreria, pot ser que vingui d’aquí la confusió. Pel 
que fa a la comissió d’obertura, és una de les condicions que contempla l’oferta i que la 
fa atractiva.  
El Sr. Navarro acaba dient que l’oferta és de 67 milions mentre que se’n concerten 53 i 
demana que quan es facin consultes es facin bé, per tal que es puguin valorar les ofertes 
correctament. Acaba dient que hi votaran en contra, ja que sempre ho han fet així quan 
s’ha tractat d’aquesta inversió.  
La Sra. Pla manifesta  que també hi votaran en contra.       
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor 8 CiU 
En contra 4 PSC, IC-EV i ERC 
 
Primer.-  Sol.licitar i contractar amb el BANESTO un préstec de 53.000.000,- PTA, 
que es destinaran a finançar part de les inversions previstes en el pressupost d’enguany. 
Les condicions del préstec són : 
                      
               Import ……………      53.000.000,- PTA. 
               Interès inicial……..      Mibor trimestral + 0,20 
               Interès revisió…….      Trimestral Mibor 3 mesos + 0,20 
               Amortització……..       Mensual 
               Comissió obertura..       0,- 
               Termini operació…       10 anys 
                Carència…………        1 any  
 
Segon.-  Oferir com a garantia del préstec les transferències a favor de l’Ajuntament del 
Fons de Cooperació Municipal. 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis en el B.O.P. i el 
tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 15 dies. 
Quart.- Sol.licitar autorització al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat. 
Cinquè.- Facultar  l’Alcaldessa-Presidenta per a quantes actuacions siguin necessàries 
per a l’execució d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte. 
 
5è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA FINCA DELS 
SRS. ENRIC HERNÁNDEZ I  CARME SURÓS.-  
 



Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla pren la paraula i diu que hi votarà a favor, ja 
que els propietaris renuncien a edificar un segon pis amb aquesta proposta.  
El Sr. Postigo diu que el seu grup també hi votarà a favor, ja que l’estudi de detall és 
una millora. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents.   
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Estudi de Detall d’ordenació de volums de 
la finca situada al carrer Rafael Mas, cantonada carrer del Roser, que promouen Enric 
Hernández Olivella i Carme Surós Frigola, i que ha redactat l’arquitecte Jaume 
Mollfulleda Costas (visat amb el núm.97401975, de 13-6-1997). 
Segon.- Exposar-lo al públic, als efectes d’examen i presentació d’al.legacions, durant 
vint dies a comptar de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província. Aquest mateix anunci serà publicat també en un dels diaris de major difusió 
provincial i en el tauler d’anuncis de la Corporació.  
 
6è.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que el pas de bicicletes sota la benzinera està en 
molt mal estat i que això  va provocar un accident.  
El Sr. Llinàs respon que no fa molt que va passar-hi i que estava bé.  
La Sra. Gispert diu que s’ho mirarà.  
 
El Sr. Navarro diu que la solució que s’ha adoptat a la benzinera no és bona, ja que ha 
malmès l’accés d’uns veïns al poble i que el seu grup ja va denunciar-ho en el seu 
moment, ja que els veïns per poder passar han d’incomplir la normativa i demana una 
solució.  
La Sra. Gispert diu que han donat el pas per darrera la benzinera i que quan es faci  el 
desdoblament se solucionarà.  
El Sr. Noguera diu que el mal estat del camí fa que la gent passi  per sobre i es 
produeixin accidents.  
 
El Sr. Noguera pren de nou la paraula i diu que s’hauria d’arranjar el camí que va des de 
Can Pitu del Forn fins a la benzinera.  
La Sra. Gispert diu que de moment s’ha deixat així per veure si aguantava l’aigua, ja 
que si s’hi posa gresa a la primera ploguda marxarà tot.   
 
El Sr. Noguera pren de nou  la paraula i demana què es pensa fer amb un pont que es va 
enderrocar al veïnat de Sant Llorenç i que fa que el pas quedi tallat.  
La Sra. Gispert respon que de cares a l’any vinent, es mirarà de demanar pressupost per 
solucionar el tema i atès que  tornar a construir el pont seria molt costós, s’intentarà 
donar pas per  un altre costat, adquirint un petit tall de terreny.  
 
El Sr. Noguera demana sobre els abocaments incontrolats que hi ha al sector de Selva 
Brava i Font Bona.  
La Sra. Sancho respon que s’hi està a sobre i que ara concretament s’han fet 
requeriments al sector de La  Canyera.  
 
El Sr. Noguera pregunta per què no s’ha respectat un arbre que hi havia al sector del 
Carrilet.  



La Sra. Sancho respon que hi ha un informe d’un tècnic competent en la matèria que 
desaconsellava treure el pi per  transplantar-lo , atès el seu cost i a  més que no hi havia 
garanties que visqués, i per tant, es va dicidir  tallar-lo i  els veïns varen mostrar el seu 
desig  que es tallés, ja que els feia nosa.  
 
El  Sr. Postigo pren la paraula i diu que hi ha un abocament de runes  al costat de la 
benzinera que és important i a més també al costat d’una riera, cosa totalment prohibida, 
i demana què es pensa fer.  
El Sr. Llinàs respon que es va requerir el propietari perquè ho tragués i va dir que volia 
omplir un camp, la qual cosa se li va denegar. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i demana com està el tema  dels terrenys de l’Institut, ja 
que el seu grup va presentar una moció, que es va deixar sobre la taula en espera del 
resultat de les gestions que es feien en relació al tema.  
La Sra. Sancho respon que efectivament s’han fet gestions per trobar uns terrenys més a 
prop del poble, ja que els tècnics d’Ensenyament en les visites que han fet han 
manifestat que trobaven els terrenys de Can Fonollerons massa lluny i han demanat que 
s’intenti trobar-hi alternatives. Diu que després de les gestions fetes, l’Institut es podria 
ubicar als terrenys que hi ha abans d’arribar a la Urbanització Fonollerons, davant el 
Pavelló, ja que hi ha gent interessada a tirar endavant la urbanitzacció d’aquest sector. 
Es farà el Pla Parcial, que obligarà a cessions,  entre elles un equipament de uns vuit mil 
metres. Alguns propietaris ja s’havien posat en contacte amb l’Ajuntament abans que 
sorgís aquest tema, per la qual cosa es pensa que al mateix temps que es desencallarà  la 
urbanització del sector   i es tindrà sòl per edificar, es pot resoldre el tema de l’institut, 
que estarà més aprop del poble i tindrà l’accés per l’Avinguda del Gironès. Per tant, els 
terrenys que s’oferiran a Ensenyament una vegada fet el Pla Parcial seran aquests, ja 
que Ensenyament es comprometrà a acceptar-los per escrit.  
El Sr. Navarro manifesta que això pot retardar la construcció de l’Institut. 
La Sra. Sancho respon que el retard no serà important i s’ha de tenir en compte que els 
terrenys de Can Fonollerons tampoc no tenen els accessos fets i els hauria d’avançar 
l’Ajuntament. 
La Sra. Pla diu que l’IES ja té la seva pròpia zona per esport.        
El Sr. Navarro diu que l’IES no necessita l’equipament esportiu i que en tot cas hagués 
estat interessant estar prop del Pavelló amb les aules provisionals. 
La Sra. Sancho respon que és evident que es  interessant que el nou IES estigui al costat 
de la zona esportiva i més a la vora del poble.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que ells tenen la sensació que Ensenyament no està 
en disposició d’iniciar l’any vinent les obres que tenen previstes i per endarrerir-ho han 
dit que no troben els terrenys adequats, ja que la distància entre uns i altres no és més de 
400 metres. Diu que avui toca renyar l’equip de govern, ja que en el programa electoral 
deia que s’havia concertat pel principi del 98 l’inici de les obres de l’IES. Afegeix que 
el seu programa electoral deia que es farien unes pistes de tennis, que no es faran i l’IES 
que no es farà  ni en el lloc ni en el temps previst.  
La Sra. Sancho diu que l’IES és un fet i que quant a les pistes de tennis, ja es veurà si es 
fan o no.  
 
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que al seu entendre s’hauria de fer més 
publicitat quan es venen finques de propietat municipal. 
La Sra. Sancho diu que es dirà a Llagostera Ràdio i es farà publicitat pel poble.  
 



La Sra. Pla pregunta per què no s’han pintat ratlles grogues a la cantonada del carrer 
Consellers i Can Gandol. 
El Sr. Santamaría respon que s’ha fet la remodelació i com que són carrers de direcció 
única no s’ha cregut necessari.      
El Sr. Postigo manifesta que ha llegit al Punt Diari que està previst fer la  reorganització 
del trànsit, però que si bé és cert que s’han fet reunions, ells no han donat res per fet.  
 
La Sra. Pla demana que es revisi el reglament de Mercat, ja que preveu que si el dia de 
Nadal i l’11 de Setembre coincideixen en dijous, es canviarà i troba que si bé per Nadal 
és justificat, no ho és l’11 de Setembre. També diu que seria bo que quan el dia de 
mercat és festiu, les botigues  estiguin obertes, ja que els veïns així ho demananen.  
La Sra. Sancho  respon que caldria que els comerciants es posessin d’acord i de moment 
no ho fan.  
 
El Sr. Postigo pregunta quan es farà la deixalleria. 
La Sra. Sancho respon que falta la confirmació de la subvenció.  
 
El Sr. Navarro pregunta si poden veure l’expedient de la Festa Major. 
La Sra. Sancho respon que sí. 
 
El Sr. Postigo manifesta  que troba de mal gust que es faci servir el full d’informació 
municipal per fer declaracions de partit i que el grup de govern hauria de fer com la 
resta de grups i editar el seu propi full d’informació.  
La Sra. Sancho diu que és un escrit de rèplica que tracta sobre  fets objectius i que va fer 
com a Alcaldessa i no com a partit, amb la finalitat de donar una informació ajustada 
sobre una realitat tan important com és l’ensenyament.  
 
El Sr. Postigo demana si es pensa fer concurs per ocupar la plaça d’arquitecte i afegeix 
que és estrany que a l’expedient  de la persona contractada no hi consti el curriculum.  
 
El Sr. Postigo demana quin servei més s’instal.larà a l’Edifici Extensió Ajuntament a 
més de la Ràdio. 
La Sra. Sancho respon que s’hi ubicarà l’oficina del Jutjat de Pau. 
 
El Sr. Postigo demana a la Sra. Alcaldessa com està el projecte de l’alta tensió projectat 
per Enher.  
La Sra. Sancho explica el projecte i el seu traçat. Diu que els veïns varen posar-se en 
contacte amb l’Ajuntament i que tant ells com els veïns han fet gestions per trobar-hi 
solucions. Per part de l’Ajuntament no s’ha donat la llicència i s’ha posat en contacte 
amb la resta d’Alcaldes dels municipis afectats. És previst fer una reunió amb tècnics 
d’Enher per tal que justifiquin el perquè del projecte i del traçat.   
La Sra. Pla pregunta si també afectarà el Pla de Sant Llorenç com inicialment estava 
previst. 
La Sra. Sancho respon que aquesta variant no es farà.  
El Sr. Postigo manifesta que el plantejament de l’Ajuntament fins al moment els sembla 
correcte. No obstant això, pensa que seria interessant contrastar les versions, ja que li 
dóna la sensació que el Departament d’Indústria i Energia no és imparcial i  està a favor 
d’Enher.  



La Sra. Sancho diu que seria preferible que la línia no s’instal.lés, però que en cas de no 
haver-hi més remei, s’intentarà per tots els mitjants que es faci pel lloc que perjudiqui 
menys. 
 
La Sra. Pla diu que s’hauria de requerir els propietaris del terreny del carrer Sant Feliu 
perquè arrangin la vorera del tram que està malmès. 
El Sr. Llinàs respon que es farà requeriment al propietari que si no pensa fer les obres de 
construcció, l’arrangi ja. 
La Sra. Pla manifesta que l’Ajuntament havia posat al propietari del terreny de l’Estanc 
de Dalt  la condició de tancar bé el solar, d’acord amb les alineacions i que no s’ha fet.   
El Sr. Postigo diu que concretament n’hi ha un al carrer Rafael Mas que està ple 
d’herbes.    
La Sra. Sancho diu que últimament s’han fet molts requeriments, i que si no s’ha 
requerit es farà. 
 
El Sr. Postigo manifesta la seva satisfacció pels aparcaments de bicicletes de l’Institut. 
 
I no havent-hi más assumptes per tractar, a les onze menys cinc miunuts d’onze del 
vespre s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. 
Alcaldessa amb mi, la Secretària, que ho certifico. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTA Nº 11/97 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
URGENT CELEBRADA EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 
1997.- 
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vuit d’octubre de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix  a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordinària urgent sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé 
i amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé 
Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan 
Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, 
Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí.  Excusa la seva assistència la Sra. 
Montserrat Pla Font. Actua com a Secretària la  Sra. Núria Comas Ventura.  
La Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
1r.- DECLARAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.-  
 
La Sra. Presidenta pren la paraula i justifica la convocatòria extraordinària urgent 
pel fet que cal ajustar-se als terminis del PUOSC. 
Per unanimitat dels presents s’acorda declarar la urgència. 
 
2n.- ACCEPTAR LES AJUDES DEL PUOSC PER A L’OBRA 
“AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
TOSSA”.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Fabrellas pren la paraula per manifestar que 
sempre han dit que el carrer Tossa s’ha considerat com una entrada del poble quan 
és un carrer com qualsevol altre i per tant, aquesta subvenció podria haver-se 
destinat a d’altres obres. 
Seguidament pren la paraula el Sr. Postigo i diu que el seu grup hi està a favor i 
pregunta si a la direcció facultativa de les obres també s’hi aplicarà la baixa 
obtinguda en la subhasta. 
La Sra. Sancho respon que ho ha consultat i tot i que s’acostuma a no aplicar les 
baixes,  proposa estudiar el tema més endavant, ja que ara només es proposa el 
nomenament del tècnic director de les obres. 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que no hi votarà a favor perquè considera que 
el projecte és insuficient: hauria d’haver-hi un pas soterrani, etc. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor          10    (CiU i  IC-EV) 
En contra        2    (PSC i ERC) 
  
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita.  
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.  
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent: 
Dades del director facultatiu de les obres: ROBERT SOLER ALUART, Arquitecte, 
Núm.col.legiat 5.009-1. 



Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència 
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
3r.- ACCEPTAR LES AJUDES DEL PUOSCC PER A L’OBRA “ 
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI POLIVALENT”.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Fabrellas pren la paraula per manifestar que 
votarà en contra perquè el seu grup no està d’acord en aquesta obra.  
Seguidament pren la paraula el Sr. Postigo i diu que el seu grup sempre ha opinat 
que l’import de la subvenció podria haver-se destinat a d’altres obres més 
prioritàries com per exemple obres de manteniment a l’escola pública.  
La Sra. Sancho respon que ja ho ha dit moltes vegades, però ho torna a repetir: no 
era possible destinar l’import de la subvenció -que inicialment era per arranjar els 
camins de pagès- a realitzar obres de manteniment a l’escola. 
El Sr. Postigo insisteix dient que va consultar a un tècnic de la Diputació i li va dir 
que sí era possible. 
 
 
 
La Sra. Sancho respon que ella també ho va consultar i insisteix que el canvi de 
finestres de les escoles no entrava en aquesta subvenció. 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que no hi votarà a favor perquè aquest local no 
es necessita. 
El Sr. Navarro pregunta que si l’Ajuntament ha obtingut una tan  baixa important  
utilitzarà tot el crèdit.  
El Sr. Bayé manifesta que en tot cas el crèdit s’utilitzarà l’any vinent.   
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor            8    (CiU) 
En contra        4    (PSC, IC-EV i ERC) 
  
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita. 
Segon.-  Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent: 
Dades del director facultatiu de les obres: GERARD CARRERAS COMAS, 
Arquitecte, Núm.col.legiat 22.451-0. 
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència 
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.  
 
4t.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES “AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DE TOSSA”.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Fabrellas pren la paraula per manifestar que 
hi votarà en contra. 
Seguidament el Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup hi votarà a favor i 
pregunta si la subvenció també estarà afectada per la baixa. 
La Sra. Sancho li respon que ho ha consultat amb els SS.TT. de la Delegació del 
Govern de la Generalitat i li han dit que la subvenció es manté íntegra. 
Pren la paraula el Sr. Noguera i manifesta que hi votarà en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor         10   (CiU i  IC-EV) 



En contra      2   (PSC i ERC) 
 
Primer.- Adjudicar la subhasta pública celebrada per l’execució de les obres 
d’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DEL C/ TOSSA a 
l’empresa OBRAS REUNIDAS S.A. pel preu de 23.402.000 PTA (vint-i-tres 
milions quatre-centes dues mil  pessetes), I.V.A. inclòs. 
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini de 15 dies hàbils després de 
la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva per 
un import igual al 100 % del preu d’adjudicació, és a dir, 23.402.000 PTA, atès que 
la seva proposta va estar  inicialment immersa en un supòsit de pressumpció de 
temeritat, tot plegat d’acord amb l’article 37.4 i 84.5 de la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de contractes de les administracions públiques. 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 97.4.511.60106 del 
pressupost municipal. 
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà  
 
 
 
concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per signar qualsevol document que 
sigui necessari en relació amb el present acord. 
 
5è.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 
POLIVALENT”.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i el Sr. Fabrellas pren la paraula per manifestar que 
hi votarà en contra. 
Seguidament el Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup hi votarà en contra  
i pregunta si la documentació complementària que ha sol.licitat els SS.TT. de la 
Delegació del Govern implicarà un augment del cost de les obres.  
La Sra. Sancho li respon que el tècnic redactor del projecte va exposar-li que no hi 
hauria un augment significatiu. 
Pren la paraula el Sr. Noguera i manifesta que hi votarà en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor          8   (CiU) 
En contra      4   (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Adjudicar la subhasta pública celebrada per l’execució de les obres de 
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI POLIVALENT a l’empresa SERRA Y 
CLARAVALLS S.A. pel preu de 43.611.957 PTA (quaranta-tres milions sis-centes 
onze mil nou-centes cinquanta-set pessetes), I.V.A. inclòs. 
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini de 15 dies hàbils després de 
la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, 
xifrada en 1.744.478,- PTA. 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 97.4.121.62202 del 
pressupost municipal. 
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà 
concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per signar qualsevol document que 
sigui necessari en relació amb el present acord. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de deu del vespre s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb 



mi, la Secretària, que ho certifico.  
 

L’ALCALDESSA     LA SECRETÀRIA actal.,  



 
 
 

ACTA Nº 12/97 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 1997.-  
  
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-nou d’octubre de mil nou-
cents norantra-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i 
amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, 
Fina Gispert Massa, Narcís Llinàs Gavilán, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta 
Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras,  Lluís 
Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a 
Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
La Presidenta declara oberta la sessió.   
 
1r.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 24-9-1997 I 
8-10-1997.-  
 
Acta dia 24-9-1997: La Sra. Pla pren la paraula i demana que es rectifiqui aquesta 
acta en el sentit que a l’apartat de Precs i preguntes en la seva última intervenció, 
quan parla de la neteja de solars, el que va dir era que l’Ajuntament havia posat al 
propietari del terreny de l’Estanc de Dalt la condició de tancar bé el solar, d’acord 
amb les alineacions i que no s’ha fet i demana que ho reflecteixi l’acta. 
La Sra. Sancho demana que es reculli a l’acta la seva intervenció quan va contestar 
al Sr. Postigo en el punt que manifestava que es feia servir el full d’informació 
municipal per fer declaracions de partit ja que va dir ”que és un escrit de rèplica 
que tracta sobre fets objectius i que va fer com a Alccaldessa  i no com a partit, 
amb la finalitat de donar una informació ajustada sobre una realitat tan important 
com és l’ensenyament”.   
La Sra. Sancho demana també  que al mateix apartat de Precs i preguntes a 
l’apartat on respon al Sr. Postigo sobre el tema de l’alta tensió, on diu “i s’ha reunit 
amb la resta d’Alcaldes de municipis afectats”, ha de dir: “s’ha posat en contacte 
amb la resta d’Alcaldes dels municipis afectats”. 
El Sr. Navarro demana que al punt 4t. de l’ordre  del dia, en la seva intervenció on 
diu “ja que sempre ho han fet així quan s’ha tractat d’inversions” digui “ja que 
sempre ho han fet així quan s’ha tractat d’aquesta inversió.” 
S’aproven les esmenes anteriors i s’aprova l’acta per unanimitat.  
 
Acta del dia 8-10-1997:  El Sr. Fabrellas demana que es rectifiqui la seva 
intervenció en el punt 3r. en el sentit que on diu “el seu grup no està d’acord en 
l’execució d’aquesta obra” digui “el seu grup no està d’acord en aquesta obra”. 
El Sr. Navarro manifesta que en aquest punt tampoc es recull la seva intervenció 
quan va demanar que ja que hi havia hagut una baixa important si l’Ajuntament 
utilitzava tot el crèdit.  
El Sr. Bayé diu que ell va respondre que en tot cas el crèdit s’utilitzarà l’any vinent.  
Les esmenes s’accepten i s’incoporen a l’acta, la qual és aprovada per unanimitat.  
 2n.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJC EN EL 
RECURS INTERPOSAT PER PROJECTES I DISSENY, S.L. I  
 
 
 



 
 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’APARCAMENT DE VEHICLES 
DEL SUBSÒL DE LA PLAÇA DE CATALUNYA.- 
 
Per part de la Secretària es llegeix la part dispositiva de la sentència.  
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que és clar que és una patinada, ja que el fet que 
l’Ajuntament no pensés prou en el Plec de Condicions quin impost era que estava 
exempt va donar peu a aquesta sentència que dóna la raó als propietaris. 
La Sra. Sancho respon que si es va anar al contenciós va ser per defensar els 
interessos municipals, tal com creu que ha de ser i que si hi havia possiblitat de 
guanyar, s’havia de fer, ja que és evident que si es va anar al contenciós és perquè 
els tècnics devien veure la possibilitat de guanyar, però com ja sap el Sr. Postigo 
per la seva professió, no sempre els temes estan clars.  
El Sr. Postigo  respon que evidentment quan hi ha la sentència és fàcil d’opinar, no 
obstant això, pensa que l’equip de govern s’hauria de fer autocrítica i pensa que 
quan s’aprova un Plec de Condicions s’ha de mirar bé.  
La Sra. Pla manifesta que fa uns quatre mesos també es va perdre un altre recurs 
contenciós-administratiu. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
3r.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 1996.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord  i s’aproven els comptes amb el següent resultat:  
A favor 8 CiU 
Abstencions 5 PSC, IC-EV i ERC 
 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus 
Organismes Autònoms, corresponents a l’exercici de 1996. 
Segon.- Retre els Comptes Generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.  
 
4t.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES 
FISCALS PER A L’EXERCICI DE 1998.-  
 
El Sr.Bayé pren la paraula i diu que l’augment previst és del 2% en totes les 
ordenances i per evitar problemes no s’ha arrodonit. Explica que l’ordenança 
d’escombraries es modifica en el sentit que a la gent que té cases deshabitades i que 
ho pugui demostrar amb la baixa d’aigua i llum no se li cobrarà la taxa,  això és en 
resposta  a les moltes peticions.  També diu que es prorratejaran les altes i les 
baixes per semestres.  Diu que s’implanta una nova taxa per llicències d’obres, ja 
que moltes vegades es presenten peticions que no es poden donar i això és una 
despesa que no es recuperarà i en lloc d’augmentar l’impost sobre construccions 
s’ha elaborat aquesta ordenança per la taxa. 
El Sr. Fabrellas manifesta que no poden estar-hi d’acord, ja que s’incrementa més 
un utilitari que un cotxe de luxe, i ells opinen que han de pagar més  els que tenen 
més i no al revés. També passa igual amb les motos de fins a 125 cv. que  
s’augmenta un 1’99 mentre que les motos grosses un 1’97, i al  seu entendre 
s’haurien d’incrementar  més els de més potència. 
 
 
 



El Sr.  Bayé diu que s’ha calculat exactament el 2% arrodonit a la pesseta,  ja que 
no és possible al cèntim.  
El Sr. Fabrellas també fa referència a un error de transcripció de l’ordenança 
núm.7, apartat hotels, que puja un milió.  
Fa referència a l’ordenança núm. 8 de  Cementiri, trasllat de restes, que l’anterior 
deia 500 i ara diu 4.590. Pel que fa a l’ordenança d’escombraries, no estan d’acord  
que els que   tinguin una casa tancada no paguin, ja que això és fomentar que les 
cases estiguin tancades. 
El Sr. Postigo manifesta que tampoc estan d’acord que el que no ocupi la casa no 
pagui. Pensen que el tema de les escombraries és un tema més global i és un  
problema de tothom i que també tothom més o menys produeix residus i per tant 
l’hauria de pagar tot el poble i que les exempcions haurien de ser exepcionals i 
d’un altre caire,  com per exemple fomentar l’ús de la deixalleria.  
Demana per què aquest any  s’ha unificat la tarifa de recollida i tractament, mentre 
que els altres anys estava diferenciat, ja que trobava que estava més bé perquè les 
cases de fora del nucli urbà  haurien de pagar tractament, ja que si bé no tenen 
recollida, és segur que produeixen residus, al seu entendre l’ordenança s’hauria 
d’aplicar a tothom.  
El Sr. Navarro diu que atès que s’ha de cobrir el cost del servei, si un sector no 
paga l’altra ha de pagar més.  
La Sra. Sancho diu que caldria concretar i que tot i que pensa que el que exposen 
no és desencertat, aquest no és el moment.  
El Sr. Postigo diu que com que hi ha un termini d’al.legacions,  estudiaran la 
possiblitat de presentar-ne, ja que a través de les ordenances es podrien fer unes 
determinades actuacions.  
El Sr. Navarro diu que a través de l’ordenança de l’impost sobre construccions es 
podria fomentar l’ús d’energies alternatives, ja que seria afavorir-les.  
El Sr. Postigo diu que també   es podrien donar exempcions a la gent que utilitzés 
materials no contaminants. 
El Sr. Bayé manifesta que les suggerències que s’apunten van molt més enllà del 
fiscal i que haurien de ser objecte d’un estudi més detallat.  
El Sr. Navarro i el Sr. Postigo manifesten que,  atès que hi ha un període 
d’al.legacions, s’hi poden introduir modificacions.  
El Sr. Navarro diu que les ordenances haurien de contemplar també el trasllat 
d’indústries a la zona industrial. També demana si es fa ús de la possibilitat de 
recàlcul de l’impost sobre  construccions prevista a l’ordenança i pensa que seria 
interessant i més just.  
El Sr. Bayé diu que en casos que s’ha detectat que les obres fetes eren diferents o 
més  importants de les demanades, s’han fet les liquidacions complementàries i 
també hi ha la inspecció que es fa en el tràmit de la cèdula de la primera ocupació.  
El Sr. Navarro diu que efectivament les ordenances que es contemplen pugen el 
2%, però no passa així amb el preu de la Guarderia, on hi ha hagut  increments més 
importants.  
El Sr. Postigo diu que no entén per què aquests preus no passen al Ple.  
La Sra. Sancho diu que el proper any es farà conjuntament.  
El Sr. Navarro diu que al seu entendre la delegació no existeix , ja en aquesta 
legislatura no s’ha fet.   
La Secretària aclareix que hi ha una delegació feta i que no ha estat revocada. 
La Sra. Sancho diu que no tenen cap inconvenient  que el Ple aprovi els preus 
públics de la Guarderia i es farà al proper any.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Postigo manifesta la seva satisfacció per l’afirmació de la Sra. Sancho.  
El Sr. Navarro demana que el Ple aprovi també els preus públics de l’Hospital i el 
per què no estan a l’ordenança.  
El Sr. Santamaría diu que no s’han modificat.  
El Sr. Postigo diu que és evident que fixar els preus públics dels diferents òrgans 
municipals és una qüestió política i atès que no hi ha representació de tots els grups  
polítics ni a l’Hospital ni al Patronat d’Esports, els preus els hauria de fixar el Ple, 
encara que fos d’acord o a instància dels Patronats. 
La Sra. Sancho respon que els Patronats continuaran com fins ara.  
El Sr. Postigo també fa referència a l’ordenació de guals, que segons ell no 
s’aplica, ja que té constància que hi ha casos on l’ordenança no s’aplica 
correctament.  
El Sr. Bayé respon que no fa gaire que es va fer una revisió de guals i es va fer un 
inventari. 
El Sr. Navarro diu que segons el que defineix l’ordenança,  no està ben fet 
l’inventari de guals.  
El Sr. Bayé diu que aquest no és el tema que es debat aquí.  
La Sra. Sancho diu que si és necessari es tornarà a revisar.  
El Sr. Navarro fa referència que l’ordenença de guals preveu que per l’atorgament 
de llicència es tindrà en compte l’existència d’arbres i que s’ha autoritzat de 
vegades tallar arbres per fer un gual. 
El Sr. Noguera diu que ja presentarà al.legacions perquè considera que els 
comerços ja paguen prou i no s’hauria d’incrementar. També diu que troba que les 
escombraries dels bancs haurien de ser més elevades, pels importants beneficis que 
tenen segons la premsa. Tampoc està d’acord que les cases tancades no paguin 
escombraries.  
El Sr. Fabrellas diu que a l’ordenança d’ocupació de la via pública també s’hauria 
de contemplar l’exempció per a l’arranjament de façanes. 
El Sr. Bayé respon que ja s’havia pensat, no obstant això, no s’ha fet per evitar que 
la via pública estigui ocupada més temps.  
El Sr. Noguera demana també que el Cementiri no s’incrementi, ja que va sofrir un 
increment molt fort l’any passat.  
El Sr. Bayé acaba dient que la política de l’equip de govern és intentar que els 
serveis no siguin  deficitaris  i incrementar els preus d’acord amb l’IPC de cada any 
per evitar les pujades sobtades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  8 (CiU) 
En contra 5 (PSC, IC-EV i ERC). 

 
Primer.- Aprovar  provisionalment les modificacions de les  ordenances fiscals  i  
reguladora  dels preus  públics  que  seguidament  es relacionen i que entraran en 
vigor l'1 de gener de 1998 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació. 



 
Articles modificats de cadascuna de les ordenances: 
 
ORDENANÇA Nº 2 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 6è.- 2.- L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals: 
 
Potència i classe de vehicle                          Quota PTA 
__________________________________________            __________ 
a) TURISMES 
   de menys de 8 cavalls fiscals 2.820 
   de 8 a 12 cavalls fiscals 7.625      
   de més de 12 fins a 16 cavalls fiscals 16.065 
    
   de més de 16 cavalls fiscals 20.002 
b) AUTOBUSOS 
   de menys de 21 places  18.605 
   de 21 a 50 places  26.489 
   de més de 50 places  33.099 
c) CAMIONS 
   de menys de 1.000 Kgs. càrrega útil 9.440 
   de 1.000 a 2.999 Kgs. càrrega útil 18.605 
   de més de 2.999 fins a 9.999 Kgs. càrrega útil       26.489 
   de més de 9.999 Kgs. de càrrega útil 33.099 
d) TRACTORS 
   de menys de 16 cavalls fiscals  3.953 
   de 16 a 25 cavalls fiscals  6.197 
   de més de 25 cavalls fiscals 18.605 
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES 
   DE TRACCIÓ MECÀNICA 
   de menys de 1.000 Kgs.  càrrega útil 3.953 
   de 1.000 a 2.999 Kgs. càrrega útil 6.197 
   de  més de 2.999 Kgs.  càrrega útil. 18.605 
f) ALTRES VEHICLES 
   Ciclomotors  995 
   Motocicletes fins a 125 c.c. 995 
   Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.          1.693 
  
   Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.   3.376 
   Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. 6.763 
   
   Motocicletes de més de 1.000 c.c.    13.530 
 
ORDENANÇA Nº 5 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 7è.-Tarifa.- PTA 
7.1. Certificats 
      Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria 500 
7.2. Documents relatius a serveis d'urbanisme 
     Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terrenys 
     o consulta per a edificació a instància de part  2.820 
     Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada  



     a instància de part 7.176 
     Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels 
     edificis, per habitatge o local 2.820 
7.3. Fotocòpies 
      Per cada fotocòpia DIN A-4  14 
      Per cada fotocòpia DIN A-3  20 
7.4. Per expedició de plaques: 
      Per llicència d'obres  510 
      Per un ciclomotor  1.020 
      Per un gual permanent  2.142 
      Per una placa numeració edifici 1.020 
7.5.Compulsar i autentificar documents: 
     Per cada foli d’ 1 o 2 cares de menys de  100 paraules 
    - Les dues primeres compulses 0 
    - La resta de compulses 102 
    - Per cada foli de més de 100 paraules  306 
 
 
ORDENANÇA Nº 6 
TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE 
LLOGUER 
 
Article.- Quota  tributària.- La quota tributària es  determinarà per  una  quantitat  
fixa assenyalada segons la  naturalesa  del servei o activitat, d'acord amb la tarifa 
següent: 
 

 Concessió i expedició de llicències 28.050,-PTA 
 Substitució de vehicles  4.590,-PTA 

 
 
ORDENANÇA Nº 7 
TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS 
 
Article 6è.-Quota tributària.- La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la 
tarifa següent: 
 PTA 
Despatxos de professions liberals, per m2. local  918 
Tavernes, bars, snacks i cafeteries, per m2. local    918 
Restaurants, per m2. de menjador                  918 
Hotels, fins a 10 habitacions    194.616                 
Per cada grup que excedeixi de 10 habitacions  10.149 
Pensions, fondes i cases d'hostes   28.815 
Sales de festes, clubs, cinemes i similars  87.185        
Quan la llicència es refereixi a locals a  l'aire lliure i per temporada 26.265 
                         
Comerços diversos, per m2. local  918 
Perruqueries (senyors i senyores), per m2. local     918 
Magatzems, tallers, indústries i granges, per m2.  357 
Instal.lació dipòsit G.L.P.    15.300 
Bingos, sales de joc, per m2. local  1.556 
Entitats bancàries 348.840 
Estació de servei  348.840 
 
ORDENANÇA Nº 8 



TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Article 6è.- Quota tributària.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la 
tarifa següent: 
 PTA 
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic 10.812 
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampliació 13.974 
Si l'Ajuntament compra nínxols nous 27.948 
Concessió per 40 anys de nínxols de l'antic 30.600 
 
Concessió per 40 anys de nínxols de l'ampliació  30.600 
Quota anual de conservació, per cada nínxol 1.734 
Quota anual de conservació, per cada panteó 6.613 
Expedició de títol 1.530 
Traspàs de títol per herència   1.734 
Canvi de nom de panteó  2.703 
Per cada enterrament  4.080 
Entrada a panteó  7.140 
Custòdia de cadàvers  3.060 
Trasllat de restes d'un nínxol a un altre  4.590 
Trasllat de restes a altres pobles  3.060 
Col.locació de làpida  1.020 
 
ORDENANÇA Nº 9 
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
 
Article 3r.- Subjectes passius. 
3.  No estaran subjectes a la taxa els propietaris que puguin demostrar que 

l’habitatge o local ha estat donat de baixa dels serveis d’aigua i llum. 
 
Article 6è.- Base imposable i quota tributària. 
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
                                             Tarifa anual-PTA 
Per família o vivenda 8.033 
Supermercats       108.763 
Elaboració industrial menjars preparats   127.056 
Comerços de comestibles diversos  36.261 
Idem anterior, amb vivenda   44.232 
Altres comerços, magatzems i locals de negoci   12.051 
Ídem anterior, amb vivenda         20.114 
Bancs i Caixes        36.261 
Tallers, fàbriques d'1 a 5 empleats    27.163 
Ídem anterior, amb vivenda  35.139 
Tallers i fàbriques de 6 a 25 empleats 54.366 
Ídem anterior, amb vivenda       62.388 
Tallers i fàbriques de més 25 empleats 90.607 
Ídem anterior, amb vivenda    98.558 
Bars, pubs i similars  36.261 
Ídem anterior, amb vivenda    44.232 
Cinemes, balls i semblants  32.824 
Restaurants i fondes    63.531 
 
Article 7è.- Acreditament. 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de  contribuir des del moment en què s'iniciï la 



realització  del servei,  que  hom entendrà iniciat,  atesa la seva naturalesa  de 
recepció obligatòria,  quan  el  servei municipal  de  recollida d'escombraries  
domiciliària estigui establert i en  funcionament en els carrers o llocs on figurin els 
habitatges o locals, entenent-se utilitzat pels titulars de vivendes i locals existents a 
la zona que cobreixi el servei. 
                           
ORDENANÇA FISCAL Nº 10 
TAXA   PER   RETIRADA  DE  VEHICLES  ABANDONATS   O   
ESTACIONATS  
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA. 
 
Article 5è.- Tarifes 
 
Per retirada i transport de cada vehicle                                                                                         
                                                      Tarifa diària-PTA 
- Motocicltes, ciclomotors, tricicles i altres 
vehicles de característiques anàlogues             3.723 
- Turismes, camionetes, furgonetes i altres 
vehicles similars fins a 1.000 Kg. P.M.A. 6.905 
  
Per dipòsit i custòdia del vehicle  
 
                         Tarifa diària-PTA 
- Motocicltes, ciclomotors, tricicles i altres 
vehicles de característiques anàlogues 638 
- Turismes, camionetes, furgonetes i altres 
vehicles similars fins a 1.000 Kg. P.M.A. 709 
  
 
ORDENANÇA FISCAL Nº 12 
TAXA PER CONNEXIÓ A LES XARXES D'AIGUA I CLAVEGUERAM 
 
Article 5è.- Quota tributària.- La quota tributària  corresponent a  la concessió de la 
llicència o autorització de connexió a  les xarxes  d'aigua  i  clavegueram s'exigirà  
una  sola  vegada  i consistirà en la quantitat fixa de 13.393,-PTA 
 
ORDENANÇA FISCAL Nº 16 
QUOFICIENT DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 2n.- Les quotes mínimes de les tarifes de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques per a totes les activitats exercides en el terme municipal seran 
incrementades mitjançant l’aplicació del quoficient únic de 1,59. 
 
 
PREUS PÚBLICS 
 
ANNEX I 
 
Preu públic per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcci, runes, tanques,  puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions 
anàlogues: 
 
a)  per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies,  
    materials de construcció,  runes i tanques  22,-PTA/m2./dia 



b)  per ocupació de terrenys d'ús públic amb puntals, cavallets, 
    estintols i bastides  22,-PTA/m2./dia 
 
 
ANNEX II  
 
Preu  públic  per ocupació de terrenys d'ús públic amb  taules  i cadires amb 
finalitat lucrativa: 
 
Per cada taula de 4 cadires: 
  Dies feiners 71,-PTA/dia 
  Dissabtes i dies festius 112,-PTA/dia  
  
 
 
ANNEX III 
 
Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o  atraccions,  
situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic: 
 
MERCAT 
-Llocs fixos                86 PTA m.l./dia 
-Llocs eventuals    140 PTA m.l./dia 
 
LLOCS A LA VIA PÚBLICA 
 
- Autos-xoc, Scalèxtric, Trens i similars: PTA/m2. 
  Fins a 50m2 643  
  De 51 a 80 m2 551 
  De 81 a 150m2 515 
  De més de 150 m2 485 
 
- Cavallets,  Carrussels,  Alta- Mar,  Granota,  “Olla  cachonda”, Castells infantils i 
similars: 
  Fins a 50 m2 740 
  De 51 a 80 m2 643 
  De més de 80 m2 515 
 
 
- Tómboles i similars: 
  Fins a 6 m2 2.183 
  De 7 a 15 m2  1.540 
  De 16 a 30 m2  1.408 
  De més de 30 m2 1.280 
 
- Taules coco, fruites seques i similars      1.280 
- Botellers 995 
- Xurreries: 
  Fins a 15m2  1.734 
  De 16 a 25 m2  1.607 
- Parades de tir i similars: 
  Fins a 15 m2 1.188 
  De més de 15m2  1.091 



  amb una quota mínima de 13.734,-PTA   
 
- Pesques infantils, paradetes, bijuteria i similars 1.280 
  amb una quota mínima de 5.931,-PTA 
 
- Bars: 
  Bars  1.148 
  Per terrassa del bar 969 
 
- Parada: mínim espai  3.213 
 
- Casetes de gelats  71 
 
ALTRES FESTES 
S'aplicarà el 15% de la quota anterior per m2. i dia. 
 
RESTES DE DIES 
S'aplicarà el 8% de la quota de la Festa Major per m2. i dia. 
 
 
ANNEX IV 
 
Preu públic per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via 
pública per aparcament,  càrrega i descàrrega  de mercaderies de qualsevol mena 
 
- Per cada entrada amb placa de gual: 
  m.l. o fracció  1.530,-PTA 
 
ANNEX IX 
 
Preu públic per a la utilització de les instal.lacions municipals 
 
- Sala de sessions, per una cessió 5.100,-PTA 
 
- Teatre Municipal Casino Llagosterenc  
  - Per Entitats Locals, sense ànim de lucre. exempts 
  - Per Entitats amb ànim de lucre  
    per cada funció    5.100,-PTA més 10% de taquilla 
          
  - Altres 5.100,-PTA 
 
 
ANNEX X 
 
Preu públic per publicacions municipals 
 
- Per un llibre "Coses de Llagostera" 
  venda a llibreries del poble 867,-PTA 
  venda al públic  1.020,-PTA 
 
- Per una "Crònica", publicació de l'Arxiu Municipal  
  preu per als subscriptors  306,-PTA 
  preu per als no subscriptors   408,-PTA 
 



- Per un llibre "Isabel Vilà, 1a.sindicalista catalana" 
  preu per als subscriptors de la revista Crònica 663,-PTA    
  preu per als no subscriptors 867,-PTA 
  
 
Segon.- Aprovar provisionalment l’establiment de la taxa per expedició de 
llicències urbanístiques i l’Ordenança per la qual es regirà. 
 Tercer.- Exposar  aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies 
mitjançant anunci al B.O.P.  i en el tauler d'Edictes de  la Corporació,  a efectes 
d'examen i reclamacions,  d'acord amb allò que  disposa  l'article 17.1 de la Llei 
39/88 Reguladora  de  les Hisendes Locals. 
Quart.- En  cas  de no presentar-se reclamacions s'entendrà  aprovat definitivament 
aquest acord i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
5è.- ACCEPTACIÓ AJUDES DEL PUOSC PER A L’OBRA “AMPLIACIÓ 
DEL COL.LECTOR DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE MATA”.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i sotmesa  la proposta a votació, és aprovada per 
unanimitat. 
  
Primer.-Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 
descrita. 
Segon: Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
Tercer: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent: 
Dades del director facultatiu  de les obres: JORDI GÜELL CAMPS, Enginyer 
Industrial, Núm. col.legiat 8.005. 
Quart: Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència 
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
6è.- ADJUDICACIÓ FINCA ZONA INDUSTRIAL A COMERCIAL 
CORCHERA CATALANA, S.L.  
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Pla  pren la paraula i exposa que el seu grup 
ja no estava d’acord amb el concurs. Se’ls va dir que hi havia diverses empreses 
interessades, però a l’hora de la veritat només n’hi ha hagut una. Tampoc veuen la 
seguretat que es creïn  nous llocs de treball. 
La Sra. Sancho diu que l’empresa que s’ha presentat reuneix les condicions que 
fixava el Plec. Afegeix que estan contents d’aquesta venda, ja que obre la 
possibilitat que s’hi ubiqui una empresa amb possibilitats d’expansió.  
El Sr. Postigo diu que el seu grup troba bé que s’instal.lin empreses a la zona 
industrial, no obstant això, s’abstindran a la votació, ja que quan  es va aprovar el 
Plec de Clàusules es va dir que hi havia diverses empreses interesades i per això 
varen votar a favor, però que s’ha vist que no, tot i que l’equip de govern diu que 
sí.  
La Sra. Sancho diu que almenys tres empreses estaven interessades i que fins i tot  
es varen mantenir reunions, però que no han formalitzat la proposta. 
El Sr. Postigo també diu que tal com han dit diverses vegades quan hi hagi aquests 
temes s’ha de fer la màxima publicitat. 
La Sra. Sancho diu que s’ha dit a la ràdio, publicitat al Punt i al B.O.P. 
El Sr. Postigo diu que la publicació al Punt es va fer massa just de temps i que 
“l’Ajuntament Informa”, després d’haver-se fet el concurs.  
El Sr. Noguera diu que s’hauria d’intentar que es venguessin terrenys a la Zona 
Industrial. 



La Sra. Sancho diu que això depèn dels propietaris.  
El Sr. Bayé informa sobre l’estudi  que s’està fent a la Zona Industrial  i diu que 
quan l’entreguin s’informarà els regidors.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor 9 CiU i ERC 
En contra 2 PSC 
Abstencions 2 IC-EV 
 
Primer.- Declarar  vàlida  la licitació del concurs públic per a l'alienació de dues 
parcel.les de propietat municipal del Polígon II de la Zona Industrial de Llagostera i  
adjudicar definitivament a: 
1.- A l’entitat COMERCIAL CORCHERA CATALANA S.L., provista de C.I.F. 
núm. B-17421173, domiciliada a Llagostera al carrer Ganix núm. 11 i representada 
pel Sr. Miquel Varo Rodríguez amb D.N.I. núm. 40277355-P,  la parcel.la núm. 
C.6.1 del Polígon II de la Zona Industrial de Llagostera, per haver estat el millor 
postor ajustat al Plec de Clàusules Administratives que regien el concurs. 
Descripció de la finca: Porció de terreny edificable situat al Polígon II de la Zona 
Industrial del terme municipal de Llagostera, de dos mil cent quatre (2.104) metres 
quadrats. Afronta: al nord, amb vial; a l’est, amb finca de l’entitat mercantil “Boi 
Llagostera Industrial S.L.”; a ponent, amb Joan Castelló Gironès i sud, en part amb 
Joan Castelló Gironès i en part amb “Boi Llagostera Industrial S.L.”  
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Girona, Tom 2739, Llibre 130, Foli 
48, Finca 6055, Inscripció 2ª. 
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera per adjudicació resultant del projecte de 
reparcel.lació del Polígon II de la Zona Industrial, aprovat definitivament pel Ple 
municipal de data 24-11-1992, i modificat en sessió plenària de data 20-12-1995. 
Es troba  lliure de càrregues , gravàmens i ocupants, llevat de l’afectació real al 
pagament de les quotes d’urbanització del sector que resulta del projecte de 
reparcel.lació del sector aprovat en sessió plenària de data 24-11-1992, que 
continuarà soportant el propi Ajuntament. 
El preu d’adjudicació es fixa en catorze milions cent cinquanta mil pessetes 
(14.150.000,-PTA) 
Segon.- Facultar  la Sra. Alcaldessa-Presidenta per  a  la signatura davant notari de 
l'escriptura  pública  de  traspàs de propietat i  possessió de l’esmentadas finca.  
Tercer.-  Declarar  deserta  l’oferta per la parcel.la núm. C.6.2. del Polígon II de la 
Zona Industrial de Llagostera, en no haver-se presentat cap proposició. 
 
7è.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES “AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR 
DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE MATA”.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels 
presents.    
 
Primer.- Adjudicar la subhasta pública celebrada per l’execució de les obres 
“Ampliació del col.lector de sanejament del veïnat de Mata a l’empresa MIRFER, 
S.A. pel preu de 13.888.117—PTA (tretze milions vuit-centes vuitanta-vuit  mil 
cent disset pessetes), IVA inclòs.  
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini de 15 dies hàbils després de 
la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, 
xifrada en 555.525—PTA. 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 97.7.441.60108 del 
pressupost municipal. 



Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà 
concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.  
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per signar qualsevol document que 
sigui necessari en relació amb el present  acord.  
 
8è.- APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ DEL 
SECTOR GANIX.-     
 
Es llegeix la proposta d’acord i la Sra. Sancho pren la paraula i diu que és d’interès 
el desenvolupament d’aquest sector i que atès que els propietaris no han pres la 
iniciativa, l’equip de govern va creure oportú agafar-la, per la qual cosa s’ha de 
canviar el sistema, amb aquesta actuació es podran obtenir els terrenys per al nou 
IES. Ara de manera immediata es dirigirà un escrit a Ensenyament comunicant el 
canvi de sistema i acompanyant un plànol senyalant els terrenys on es pensa fer 
l’IES perquè ho confirmin per escrit.  
La Sra. Pla demana si els propietaris estan d’acord amb la cessió del terreny.  
La Sra. Sancho respon que no s’han iniciat converses, no obstant això amb el canvi 
de sistema, l’Ajuntament portarà la iniciativa i en cada pas els propietaris podran 
al.legar en cas de no estar-hi conformes.  
La Sra. Pla diu que ella tenia entès que sí que s’havia parlat amb els propietaris. 
La Sra. Sancho diu que efectivament s’havia parlat amb algun propietari, però no 
amb tots i que en realitat va ser un sector dels propietaris qui es va posar en 
contacte per veure què pensava fer l’Ajuntament en el sector, i atès que 
l’Ajuntament té interès a obtenir els terrenys de cessió obligatòria, s’ha adoptat 
aquesta decisió de canviar el sistema pere agilitar el procés.  
El Sr. Postigo diu que el seu grup s’abstindrà, ja que han manifestat diverses 
vegades que aquest canvi d’ubicació de l’IES, al seu entendre, no és necessari.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor  9 (CiU i ERC) 
Abstencions 4 (PSC i IC-EV).   
 
Primer.-   Aprovar inicialment el canvi de sistema d’actuació del sector “Ganix”, 
en el sentit que s’executi per cooperació en lloc de per compensació com estava 
previst fins ara. 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, mitjançant la inserció d’un anunci 
al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major difusió provincial, 
perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si s’escau, les 
al.legacions que creguin oportú, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de la 
publicació de l’anunci al B.O.P. 
Tercer.- Notificar-ho individualment a tots els propietaris de terrenys inclosos dins 
del sector, perquè puguin examinar l’expedient i presentar, si s’escau, les 
al.legacions que considerin oportú, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de la 
notificació d’aquest acord. 
 
9è.- DESIGNAR LA REGIDORA SRA. FINA GISPERT MASSA COM A 
REPRESENTANT EN EL CONSORCI  PER AL CENTENARI DEL TREN 
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A GIRONA.- 
 
Es llegeix la proposta d’acord i és aprovada per unanimitat dels presents.  
 
Primer.- Designar la Regidora Sra. Fina Gispert Massa com a representant 
d’aquest Ajuntament en el Consorci per al Centenari del Tren de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona i facultar-la per prendre els acords que calguin.  



 
10è.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
El Sr. Noguera pren la paraula i pregunta com està el tema del Consorci de la Via 
del Tren.  
La Sra. Gispert respon que va endavant, que s’està fent el projecte de les obres. 
 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que vol assabentar al Ple de tres temes:  
a)  Que l’Associació de Víctimes del Terrorisme ha dirigit un escrit a l’Ajuntament, 

agraint el suport donat, seguidament dóna lectura de l’escrit rebut.  
b)  Que uns veïns de La Mata han fet una donació de 25.000—PTA per destinar-les 

a un fi social i que es destinaran a una sortida dels nois i noies del Taller El Sol. 
Acaba dient que dóna les gràcies als donants.  

c)  Que el Sr. Josep Vila Soteras ha fet donació de tres exemplars del llibre “Relats 
de coses que enalteixen al poble de Llagostera”, la qual cosa vo l agraïr 
públicament.   

 
Seguidament la Sra. Pla pren la paraula i pregunta com està el tema de 
l’arranjament de la vorera del carrer Sant Feliu que tantes vegades ha demanat que 
es requerís els propietaris.  
La Sra. Sancho respon que s’ha parlat amb l’empresa Llagostera Confort i que ho 
arranjarà,  però com que encara no ho han  fet se’ls farà un nou requeriment.        
El Sr. Fabrellas manifesta que és un tema que ja s’arrossega de temps, ja que  en un 
Ple del dia 25 de juny, segons consta a l’acta, es va dir que es requeriria els 
propietaris i que ha provocat accidents. Pensa que l’Ajuntament hauria de ser més 
seriós.  
 
El Sr. Navarro diu que el Consell Escolar Municipal va redactar una carta 
d’al.legacions al mapa escolar i es va dir que passava pel Ple i que el Sr. Pareta ho 
havia de canalitzar i troba estrany que no es porti i que en tot cas es tracti per 
urgència.  
El Sr. Pareta respon que l’IES havia d’haver entrat un escrit a l’Ajuntament i no ho 
ha fet, però que ell té l’escrit que com a President va dirigir a Ensenyament.  
El Sr. Navarro diu que,  atès que acaba el termini, el Sr. Pareta s’hauria d’haver 
preocupat que l’escrit hagués arribat a temps al Ple i que caldria tratar-ho avui.   
La Sra. Sancho respon que en tot cas al final dels precs i preguntes, es llegirà 
l’escrit del Consell  i si es creu convenient s’inclourà per urgència.  
 
El Sr. Noguera demana com està la petició que es va fer a Medi Ambient demanant 
un estudi sobre l’abocador de Solius. També  demana  quins tràmits s’han de seguir 
per visitar l’abocador.  
La Sra. Sancho diu que Medi Ambient no ha respost i que es pot reclamar. Pel que 
fa a la petició per visitar l’abocador, s’ha de fer per escrit.  
El Sr. Noguera demana per obtenir informació sobre  l’abocador.  
La Sra. Sancho respon que s’ha de fer via Mancomunitat i Consorci.  
El  Sr.Postigo demana a la Sra. Sancho que com a Presidenta de la Mancomunitat 
convoqui una reunió. També diu que alguna vegada ha intentat visitar l’abocador 
tal com s’havia quedat i ha tingut problemes tot i que al final va entrar.  
La Sra. Sancho respon que és previst fer-ho, ja que hi ha dos o tres temes 
importants a tractar. Pel que fa als problemes per entrar, s’ha posat una mica 
d’ordre i en tot cas potser caldria fer una tarjeta d’identificació.  
El Sr. Postigo demana per una depuradora de lixiviats que s’havia dit que 
s’instal.laria a l’abocador.  



La Sra. Sancho respon que la depuradora de lixiviats possiblement s’instal.li 
definitivament a Santa Coloma. Que hi va haver la possibilitat de provar una planta 
de lixiviats itinerant per veure el rendiment, però no s’ha plantejat adquirir-la.  
El Sr. Postigo diu que en una reunió de la Mancomunitat se’ls va dir que es 
compraria i fins i tot  se’ls va ensenyar els fonaments. 
La Sra. Sancho diu que des  que ella és Presidenta,  mai s’ha plantejat la compra ni 
s’ha contemplat en el pressupost.  
 
La Sra. Pla demana que es faci un requeriment als propietaris de l’Estanc Vell 
perquè facin les parets de tanca i alineïn el carrer.  
La Sra. Sancho respon que es farà. 
La Sra. Pla demana com està el  tema de l’enderroc dels cuarters vells. 
La Sra. Sancho respon que es requerirà.      
 
El Sr. Postigo diu que el tema de la disciplina urbanística s’ha de reconèixer que és 
una assignatura pendent, cal que s’apliqui la llei per a tothom. Diu que el seu grup a 
partir d’ara, per poc que pugui, no farà aquesta feina de denúncia, ja que entén que 
no és una feina de l’oposició, sinó de l’equip de govern. 
La Sra. Sancho respon que ja  està al corrent a través dels propis tècnics.  
 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu per què no s’ha aprofitat la subvenció que 
donava la Caixa de Girona per al Casal d’Avis.  
La Sra. Sancho respon que les condicions que posava La Caixa per concedir-la a 
través d’un conveni eren molt rígides, li ofereix veure el conveni, diu que es va 
considerar que d’acceptar el conveni la Llar perdia autonomia en la seva gestió 
econòmica, no es podien acceptar ajudes de cap més entitat bancària, entre d’altres. 
Diu que això ja ve  d’abans de ser Alcaldessa, però com que sabia greu perdre 
aquests diners va anar a Girona a veure el  President de  Caixa de Girona, Sr. 
Arcadi Calzada, per veure les possibilitats de fer un redactat més flexible i va dir-li 
que estudiaria el cas i encara no li han tornat resposta.  
La  Sra. Pla demana si l’import de la subvenció era de 1.500.000—PTA i diu que si 
es tracta d’aquesta quantia, les condicions són exagerades.  
El Sr. Noguera insisteix que a ell l’han informat que l’Ajuntament  no ha fet cap 
pas per aconseguir la subvenció.  
La Sra. Sancho respon que això no és cert i la Secretària informa que el Sr. Casas 
havia fet múltiples gestions i que ella personalment va parlar amb una responsable 
del tema, de Girona,  i li va dir que no es podrien canviar  els termes del conveni.  
 
La Sra. Pla demana com està el tema de la Junta local de Seguretat, ja que es va dir 
que es faria quan hi hagués el desplegament dels Mossos d’Esquadra.  
La Sra. Sancho respon que caldrà signar el conveni amb el Mossos, en el qual es 
contempla la Junta.  
El Sr. Santamaría informa que el conveni haurà de passar pel Ple. També informa 
que actualment els Mossos ja patrullen per Llagostera, tot i que no serà oficial fins 
a primers de novembre.             
 
El Sr. Navarro demana sobre el tema de l’abocament de runes vora la benzinera, 
que de la manera que ha quedat,  ha quedat un pou a nivell que ofereix perill.  
 
El Sr. Postigo denuncia que hi ha un pou a la Urbanització Mas Gotarra que també 
ofereix perill.  
 
El Sr. Noguera diu que al seu entendre els bancs que tenen caixer automàtic com és 
ara el Banc Popular, que dóna al carrer, haurien de pagar el corresponent impost. 



La Sra. Sancho diu que s’haurà d’estudiar. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que vol manifestar la seva queixa pel fet 
d’haver-los fet esperar tant de temps per saber el resultat de la Festa Major i una 
vegada han tingut l’expedient han vist que no hi ha cap resum. No creu que no se 
n’hagi fet cap.  
La Sra. Sancho li demana si no se li ha donat la situació pressupostària d’ingressos 
i despeses. 
El Sr. Postigo manifesta al Sr. Bayé que no creu que ell, que és tan meticulós, no 
tingui el resum.  
El Sr. Bayé diu que a través del pressupost es pot veure el cost i les diferències i 
que la Festa Major costa a l’Ajuntament uns 4.000.000—PTA. 
El Sr. Navarro diu que la documentació que hi ha a l’expedient, es podia haver 
facilitat molt abans.  
El Sr. Bayé diu que per tenir tota la informació cal esperar, ja que com es pot veure 
hi ha apunts fets a les partides de la festa del mes d’octubre.  
 
El Sr. Noguera demana a la Sra. Nohé sobre la campanya de vacunació de la 
meningitis, diu que hi ha hagut poca informació i quins criteris s’han seguit i que 
s’haurien d’haver fet xerrades.  
La Sra. Nohé diu que a cada poble s’ha fet seguint els criteris del pediatre. Que es 
va fer una consulta a Sanitat i va dir que anava de criteri dels professionals del 
municipi i aquests no varen veure convenient fer-ho.  
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que pensa que s’hauria de reforçar la Brigada 
Municipal, ja que el poble dóna sensació d’abandonament. 
La Sra. Sancho respon que ja s’ha reforçat amb una persona.  
 
El Sr. Noguera demana si l’Ajuntament col.laboraria per treure les plaques que hi 
ha a les Cases   Barates de l’Institut Nacional de la Vivenda.  
La Sra. Sancho diu que si els veïns ho demananen, la Brigada ho farà.  
 
El Sr. Postigo pren la paraula i manifesta que en el tema de la línia d’alta tensió, els 
sembla correcte la postura de l’Ajuntament d’oposar-s’hi i vol manifestar que el 
seu grup s’hi adereix.  
La Sra. Sancho diu que la postura de l’Ajuntament té un doble vessant, per una 
banda donar suport als afectats, però que principalment és per l’afectació que té pel 
poble la seva instal.lació i que es farà tot el possible per evitar-ho.          
El Sr. Noguera diu que a la Junta de Portaveus ja es va parlar del tema i tots els 
grups s’hi van adherir.  
 
11è.- DECLARAR LA URGÈNCIA DE DONAR SUPORT A LES 
AL.LEGACIONS PRESENTADES PEL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL A LA PROPOSTA DE MAPA DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE CATALUNYA.    
 
Una vegada llegit l’escrit que el Consell Escolar ha dirigit a Ensenyament 
presentant al.legacions  al Mapa Escolar, es declara la urgència del tema per 
unanimitat.  
 
 
12è.-AL.LEGACIONS AL MAPA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 
CATALUNYA.-  
 
Per unanimitat dels presents, s’acorda:  



 
Primer.- Donar suport a les al.legacions presentades pel Consell Escolar Municipal 
a la proposta de Mapa de Formació Professional de Catalunya, sol.licitant 
l’establiment de Cicles Formatius per a l’I.E.S. de Llagostera, petició que fou 
tramesa a la Delegació Territorial del Departament d’Ensenyament en data 27 
d’octubre de 1997.  
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les dotze hores i cinc minuts de la nit, 
s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. 
Alcaldessa amb mi, la Secretària, que ho certifico.  
 

L’ALCALDESSA        LA SECRETÀRIA  



ACTA Nº 13/97 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 1997.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-sis de novembre de mil 
nou- cents noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i 
amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, 
Fina Gispert Massa, Narcís Llinàs Gavilán, Yolanda Nohé Arbuser, Lluís Ayach 
Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni 
Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència el Sr. Joan 
Pareta Fausellas. Actua com a Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents 
Barnadas.  
 
La Presidenta declara oberta la sessió.   
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 29-10-1997.- 
 
El Sr. Noguera demana que es rectifiqui l'acta en el sentit que en el punt de l'apartat 
de Precs i Preguntes , últim paràgraf,  s'inclogui la seva intervenció quan va dir  
que "a la  Junta de Portaveus ja es va parlar del tema i tots els grups s'hi van 
adherir. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i demana que l'acta es rectifiqui en el següent sentit : 
En el punt 4t., a  l'apartat on manifesta el seu desacord  per la unificació de la tarifa 
de recollida i tractament on diu " les cases de pagès haurien de pagar tactament", ell 
va dir  "les cases de fora del nucli urbà". 
 
En el punt 6è.- A la seva última intervenció, demana que s'hi afegeixi  " i que la de  
l’Ajuntament informa,   després d'haver-se fet el concurs”. 
 
S'accepten les esmenes i l'acta és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2n.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL.-  
 
Es  llegeix la proposta d'acord i el Sr. Bayé pren la paraula i diu que quan es va 
aprovar el pressupost es varen ajustar molt les partides, i que atès que aquestes són 
partides dificils de perfilar  han estat insuficients per totes les despeses que s'ha 
presentat i que per això s'ha d'incrementar la dotació. Pel que fa a la festa de la 
tercera edat, inicialment estava previst fer un acte els dies de la festa major, però no 
va ésser possible i per això s'ha fet més tard. 
La Sra. Pla pren la paraula i manifesta que a la vista de la proposta és dedueix que 
la festa ha tingut un dèficit més gran, ja que si aquesta festa de la gent gran estava 
inclosa en les despeses de la festa i ara cal més dotació vol dir que es varen gastar 
més diners. També demana el per què  de l'augment tan important de les despeses 
de telèfon de la Creu Roja, i si la resta de serveis també s'ha incrementat 
tant.Afegeix que, tal com varen dir en el moment en què es va aprovar el 
pressupost, hi havia partides que ja es veia que no estaven prou  dotades i aquesta 
proposta  els dóna la raó. També consideren que la festa de la tercera edat s'hauria 
de fer de manera que no costés tants diners, fent que la gent gran pagués una part i 
buscant ajudes d'altres entitats. 



El Sr. Bayé respon que un motiu dels increments de les comunicacions de la Creu 
Roja, és el telefons mobils, i per altra banda varen haver de fer tota uan sèria de 
gestions telefòniques per posar al dia les quotes del socis. 
La Sra. Gispert diu que, pel que fa a les ajudes per a la festa de la tercera edat, ja 
s'han buscat  i  dues entitats s'han compromès a  fer-hi una aportació. 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que, tal com han manifestat moltes vegades, es 
demostra la manca de planificació, ja que hi ha conceptes en la modificació que es 
podien preveure perfectament, com és ara que  hi hauria l'IES en funcionament i 
que també tindria necessitats.Demanen que quan es faci els pressupost s'ajusti més 
a les necessitats. 
La Sra. Sancho respon que hi ha coses difícils de preveure, i que es va intentar 
contenir la despesa  i per això es varen aprovar les partides ajustades, i que per 
exemple l'IES ha  necessitat més ajuda de la prevista, i fa referència a les ajudes 
que ha rebut per part de l'Ajuntament i que també s'hi han fet altres coses com per 
exemple l'arranjament del pati  i fer una part de tanca. 
El Sr. Navarro manifesta que l'arranjament del pati i la tanca és clar que és una 
competència del Departament d'Ensenyament, i que no troba lògic que 
l'Ajuntament ho assumeixi. 
La Sra. Sancho respon que era una necessitat i que no era prevista i per això es va 
fer. 
El Sr. Postigo demana què comprèn les ajudes benèfiques. 
El Sr. Bayé respon que entre altres llibres de text, ajudes a menjador, guarderia, etc. 
El Sr. Postigo diu que pel que fa a  ajudes per llibres, Ensenyament convoca beques 
per aquest concepte i que s'hauria de mirar d'esgotar al màxim els altres recursos 
abans de donar ajudes. 
Les Sres. Sancho i Nohé responen que ja es té en compte, però que les beques 
arriben tard i que a més gran nombre de les ajudes van dirigides al col.lectiu de 
magrebins, que no pot obtenir-les. 
El Sr. Postigo manifesta que hi votaran en contra, tal com varen fer en l'aprovació  
del pressupost. 
El Sr. Noguera diu que al seu entendre la festa de la gent gran té com a finalitat 
l'obtenció de vots i que veuria molt més interessant que en lloc de fer aquesta 
activitats es proporcionés a la gent gran serveis que poguessin ésser de la seva 
utilitat, com per exemple els serveis d'un especialista o alguna activitat. 
La Sra. Sancho respon que aquesta és una decissió de l'equip de govern, que pensen 
que es un reconeixement a la gent gran i que en  tot cas, si algun dia governa ERC, 
podrà fer les activitats que cregui convenients, i que evidentment no es pensa en el 
vot. 
 
Sotmesa  la proposta  a votació, és aprovada  amb el següent resultat: 
A favor  7   (CiU) 
En contra  5  (PSC, IV-EV,  i ERC) 
 
Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/97, que  
inclou les següents variacions:                     
 
Suplement de crèdit 
97.6.323.480         Atencions benèfiques 250.000 
97.6.41201.222     Comunicacions Creu Roja 200.000 
97.6.41201.22105 Despeses menjador guarderia 250.000 
97.6.42201.22109 Material escolar guarderia 200.000 
97.6.42201.226     Despeses diverses guarderia 300.000 
97.8.422.489         Subvencions escoles 250.000 
Crèdit extraordinari 



97.4.461.226          Festa 3ª. Edat 850.000 
 
                                                                                   TOTAL: 2.300.000 
 
Procedència dels fons: 
Romanent líquid de tresoreria 2.300.000 
                                                                                 TOTAL:          2.300.000     
 
Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies 
mitjançant anunci en el B.O.P. i tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes 
d'examen i reclamacions. 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a 
definitiu sense necessitat de nou acord. 
 
 
3r.- CONTRACTAR LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL CASC ANTIC.-   
 
Es llegeix  la proposta d'acord i la Sra. Sancho pren la paraula i exposa que atès  
que Llagostera té un nucli antic amb unes peculiaritats pròpies i per preservar-lo, es 
creu convenient procedir a la redacció de la corresponent figura de planejament, tal 
com preveuen les Normes Subsidiàries. El que es pretén és delimitar el que es pot 
fer o no fer en el cas antic. Diu que el topogràfic del sector ja està fet i  ara  s'irà per 
elaborar el projecte. Afegeix que es preveu que el període d'elaboració del pla serà 
d'uns sis mesos. Diu que  la persona a la qual es fa l'èncàrrec té una sensibilitat 
específica per aquest tema, i molta experiència en aquest camp, i que evidentment 
serà l'Ajuntament qui marqui les pautes a seguir i ofereix ensenyar a la Junta de 
Portaveus l'avenç del treballs. 
La Sra.Pla pren  la paraula i manfiesta que el seu Grup està d'acord amb la proposta 
però lamenten que aquest pas es doni tan tard. 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que el mes de setembre de 1996 el seu Grup va 
presentar una moció sobre el tema que no va prosperar, ja que hi varen votar en 
contra el Grup de CiU. El Sr. Postigo diu que no troba correcte  el  sistema de 
contractació, ja que al seu entendre hi hauria d'haver tres ofertes, perquè si bé es un 
contracte menor , pensa que hi hauria d'haver altres ofertes, almenys per guardar les 
formes. És evident que no dubta de la capacitat del Sr. Schmid. 
La Sra. Sancho  diu que per la quantia es pot fer  i s'ha cregut convenient 
encarregar-ho. 
La Sra. Secretària manifesta que al tractar-se d'un contracte menor s'ha seguit el 
que assenyala la Llei de Contractes de  les Administracions Públiques. 
El Sr.Noguera manifesta el seu acord, tot i que diu que també s'ha iniciat tard 
aquest tema. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor     10   (CiU, PSC  i ERC) 
En contra       2   (IC-EV)   
 
Primer- Contractar amb el Sr. Juli Schmid, doctor arquitecte, la redacció del Pla 
Especial del nucli antic, previst a les vigents Normes Subsidiàries, per un import de 
1.972.000 PTA, I.V.A. inclòs. 
Segon.- Facultar  l’Alcaldessa-Presidenta per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 



4t.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL PROMOGUT 
PEL SR. ENRIC HERNÁNDEZ I CARME SURÓS, RELATIU A LA FINCA 
SITUADA AL CARRER RAFAEL MAS, XAMFRÀ AMB CARRER 
ROSER.-   
 
Es llegeix la proposta d'acord i sense que ningú demani la paraula s'aprova per 
unanimitat la següent proposta: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall promogut pels Srs. Enric 
Hernández Olivella i Mª del Carme Surós Frigola referit al sòl urbà situat entre el 
carrer Roser i el carrer Rafael Mas. 
Segon.-  Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província i comunicar-ho a la Comissió Provincial d’Urbanisme en el termini de 10 
dies, així com als propietaris afectats, compresos en l’àmbit territorial de l’Estudi 
de Detall. 
 
5è.- APROVAR INICIALMENT L’ESTUDI DE DETALL REGULADOR DE 
VOLUMS, RELATIU A LA U.A. NÚM.3, PROMOGUT PER FAMÍLIA 
CASAS MASGRAU I PARC BOSCH RESIDENCIAL, S.L.  
 
Es llegeix la proposta d'acord i la Sra.Pla pren la paraula  i manifesta que si bé és 
cert que l'estudi s'ajusta a les Normes Subisidàries, és evident que aquestes 
s'haurien de revisar  per tal que no es poguessin donar aquests casos, ja que al 
sector hi haurà un excés de densitat que s'hauria d'evitar.Demana si el tècnic Riera 
que signa el projecte és l'antic arquitecte municipal, ja que d´ésser així estaria 
subjecte a incompatibilitat i no podria signar el projecte. La Sra.Secretària 
manifesta que no creu que siguin l'antic tècnic municipal l'autor del projecte però 
que ho comprovarà. 
El Sr. Postigo diu que ja en el seu programa electoral deien  que calia revisar les 
Normes Subisidàries i que,  tot i que l'estudi de detall pensen que s'ajusta a les 
Normes, creu que s'haurien d'evitar aquestes situacions i evitar aquestes densitats. 
El Sr. Noguera també manifesta el desacord en l'alta densitat que tindrà aquesta 
illa. 
 
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 inicialment el projecte d’Estudi de Detall d’ordenació de volums 
de l’illa corresponent a la Unitat d’Actuació núm. 3, que promouen la FAMÍLIA 
CASAS MASGRAU i PARC BOSCH RESIDENCIAL S.L., i ha redactat el 
despatx d’arquitectes Crous/Grabuleda/Riera, (visat amb el núm. 97402508). 
Segon.- Exposar-lo al públic, als efectes d’examen i presentació d’al.legacions, 
durant vint dies a comptar de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí 
Oficial de la Província. Aquest mateix anunci serà publicat també en un dels diaris 
de major difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
6è.- RECEPCIONAR DEFINITIVAMENT LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL PLA PARCIAL MAS GOTARRA, 2ª FASE.-  
 
Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula el Sr. Fabrellas, el qual manifesta  
que si amb la quantitat de 2.300.000,-PTA s'han d'enjardinar totes les zones verdes 



del sector troba que serà insuficient  i que és segur que l'Ajuntament hi haurà 
d'afegir diners. 
El Sr. Llinàs respon que el projecte d'urbanització contemplava la quantitat de dos 
milions de pessetes. 
La Sra. Pla manifesta que la jardineria serà cara, ja que una part dels terrenys és un 
fondal.  
La Sra. Sancho respon que no necessariament aquest factor ho ha d'encarir, ja que 
depèn de com es faci l'enjardinament. 
El Sr. Postigo pren la paraula i manfiesta que han vist un projecte que hi havia a 
l'expedient i que costava més de tres milions. Per altra banda  no entenen que si 
inicialment el promotor havia dipositat un aval de dos milions i mig, ara se li 
rebaixi la quantia. A més tenint en compte que el projecte de l 'any  91contemplava 
que la jardineria valia dos milions, atès el temps transcorregut, la inflació és molt 
superior a la quantitat de  tres-centes mil pessetes. Pel que fa  en concret  a  la zona 
verda que és un fondal les normes subsisdiàries preveuen que no es poden fer zones 
verdes amb un pendent superior al 30%, i que és evident que el pendent d'aquesta 
és superior. 
Diu que al maig del  96 es va acceptar un aval per garantir l'enjardinament i se li 
donava un termini de dos anys per  fer-ho i, si no ho feia, ho faria l'Ajuntament al 
seu càrrec. 
El Sr. Bayé diu que inicialment l'aval era per respondre de l'enjardinament i una 
part de les voreres i que aquestes ja estan fetes. I que el pressupost d'enjardinament 
costarà el que es demani als tècnics que costi. 
El Sr. Postigo diu que manca fer una part de les voreres. 
La Sra. Sancho diu   que els tècnics s'ho varen mirar i no varen dir res sobre els 
pendents. I que si falta alguna vorera és evident que el promotor les haurà de fer. 
El Sr. Navarro manifesta que no es pot entendre com essent un tema de mutu acord 
i negociat, la negociació ha d' ésser a la baixa en detriment dels interessos 
municipals. 
El Sr. Noguera pregunta si hagués estat possible retenir tota la quantitat i que en cas 
que hagués valgut menys s'hagués tornat al promotor. 
La Secretària respon que sí, però que s'hauria hagut d'esperar  que passés el termini 
donat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor      7    (CiU) 
En contra       4   (PSC i IC-EV) 
Abstencions                1   (ERC)   
 
Primer.- Recepcionar, amb caràcter difinitiu, les obres d’urbanització del Pla 
Parcial MAS GOTARRA, 2ª fase, llevat de l’enjardinament de la zona verda, que 
serà executat directament per l’Ajuntament en els termes que han quedat dits a la 
part expositiva. 
Segon.- Autoritzar la cancel.lació de l’aval bancari per import de 2.500.000 PTA, 
presentat com a garantia de l’execució de l’obra urbanitzadora, i retornar-lo a 
“PROMOCIONES SANTA ISABEL S.L.” 
Tercer.- Facultar àmpliament l’alcaldia per a la signatura de la corresponent acta 
de recepció de les obres. 
 
7è.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
GESTIÓ DE RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.-  
 



Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Sancho pren la paraula i manifesta que es 
tracta de regular les runes  procedents d'enderrocs i obres i evitar els abocaments 
incontrolats . 
El Sr. Fabrellas manifesta el seu desacord en el fet que es vagin a tirar les runes a 
Solius, ja que diu que l'abocador  quedarà saturat. 
La Sra. Sancho respon que no han d'anar preceptivament a Solius, però es dóna 
aquesta alternativa  i s'ha de tenir en compte que les runes es generen i, per tant, 
s'han de buscar solucions. 
E. Sr. Postigo manifesta que troben positiu quer s'aprovi l'ordenança, no obstant 
això s'ha de considerar només com una primera pedra i haurà  de fer-se tot el 
possible perquè es faci servir. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal per a la Gestió de Runes i 
Terres procedents de la construcció o enderrocs. 
Segon.- Exposar-la a informació pública i audiència als interessats pel termini de 
trenta dies per tal que puguin presentar-hi reclamacions i suggerències.  
En cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovada definitivament.  
 
8è.- CONVOCAR SUBHASTA PER A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA DEIXALLERIA.-    
 
Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Sancho explica que per part del Departament 
de Medi Ambient s'ha concedit la subvenció i ara es tracta de contractar l'obra. 
La Sra. Pla manifesta que hi votaran a favor. 
El Sr. Postigo diu que el seu grup també hi votarà a favor, però reclama que se'ls 
proporcioni  la Norma tècnica sobre deixalleries de l'any 1997, ja que la que hi al 
projecte és la del 96. 
La Sra. Sancho diu que se'ls hi donarà. 
El Sr. Noguera  demana que la deixalleria contempli les normes sobre barreres 
arquitèctoniques i    també diu que troba positiva aquesta instal.lació, no obstant 
això, diu que si ja es fes la recolllida domiciliària selectiva, com ell va proposar en 
el seu moment,  hi hauria una camí fet , que ara en canvi s'ha d'iniciar 
La Sra. Sancho manifesta que estan contents de poder realitzar aquest projecte, i 
ara caldrà que la població agafi consciència dels beneficis del seu ús. 
  
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents: 
 
Primer.-  Contractar  mitjançant subhasta pública les obres de construcció d’una 
deixalleria tipus “A” al Polígon II de la zona industrial, parc. 2-A. 
Segon.-  Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de 
regir la contractació de les obres pel procediment esmentat. 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública,  pel termini de vint dies, mitjançant 
anunci  publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya,  el  plec  de condicions, a l'efecte de possibles 
reclamacions. S'anunciarà simultàniament la subhasta pública a què fa referència. 
Quart.- Facultar,  tan àmpliament com en dret sigui menester, la Sra. Alcaldessa o 
membre  de  la  Corporació en qui delegui per a la tramitació  i  execució  del 
present acord. 
 
9è.-MOCIÓ DEL PSC DE FER UNA MEMÒRIA VALORADA DEL 
PROJECTE D’UN ESPAI PÚBLIC A LA ZONA DE LES “CASES 
BARATES”.  



 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“Montserrat Pla i Font, portaveu del Grup Municipal Socialista, i actuant en nom i 
representació d’aquest, atentament us 
EXPOSA 
Que a l’ampara de l’article 103 de la Llei Municipal de Catalunya, sigui 
incorporada al ordel del dia del Ple Ordinari a celebrar el proper dimecres dia 26 de 
novembre la següent 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Atesa la necessitat social d’un espai públic, en la zona del poble popularment 
anomenada “Cases Barates” i tinguent en compte que l’antic Consistori havia 
arribat a una cord amb els veïns per adequar el solar allà existent.  
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ACORDA: 
1r.- Encarregar als serveis tècnics d’aquest Ajuntament una memòria valorada del 
projecte esmentat. 
2n.- Reservar en el pressupost del proper any una partida segons la valoració feta 
pels tècnics a fi i efecte de poder tirar endavant aquest projecte.  
Es per tot això que us  
DEMANA 
Que en el temps i la forma tingueu per presentada aquets aproposta de resolució per 
ésser inclosa en el proper Ple.” 
 
La Sra. Pla pren la paraula i manifesta que veuen una necessitat social de fer aquest 
espai, ja que els pisos del sector són petits i cal un espai públic . Diu que els terenys 
ja varen estar cedits pels veïns i ara cal  adequar-los. Diu que no es demana  fer un 
projecte car, sinó que sigui funcional pel seu ús i que caldria fer una memòria 
valorada. 
El Sr. Postigo manifesta que el seu grup ja va presentar una moció en relació a 
aquest tema juntament amb la zona verda de la zona industrial i que consta en acta 
que es faria i no ha estat així. També diu que en aquest sector hi ha una torre d'alta 
tensió que caldria retirar. 
El Sr. Llinàs manifesta que a la zona industrial es va arranjar la zona verda, d'acord 
amb el que es va quedar amb els veïns. 
El Sr. Noguera demana que abans d'executar la memòria es parli amb la Junta de 
portaveus per tal de saber el parer dels veïns. 
El Sr. Postigo demana si s'executarà l'any 98, a la qual cosa respon la Sra. Sancho 
que sí. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es aprovada per unanimitat dels presents. 
 
10.-PRECS I PEGUNTES  
 
La Sra. Pla pren la paraula i demana sobre els nous canvis que segons rumors hi 
haurà a  l'àrea d'urbanisme. 
La Sra. Sancho respon que ja fa temps que el Sr. Bayé va dir-li que volia plegar, ja 
que cada dia tenia més feina al seu despatx i ara,  tot i que encara no està concretat, 
es pensa que plegarà pel gener. 
El Sr. Postigo demana què es farà amb la plaça  que quedarà vacant. 
La Sra. Sancho respon que  de moment s'agafarà una persona provisionalment i 
després ja es veurà. 
 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que, atesa la importància de les obres que es 
faran en el tram de carretera de Tossa a Llagostera,  pensa que seria interessant fer 



una comissió de seguiment per evitar els fets consumats com ha passat amb la costa 
de l'Alou. 
La Sra. Sancho respon que no veu quin seguiment s'hi pot fer que no sigui tècnic. 
No obstant això afegeix que ha demanat hora a la Direcció General de Carreteres 
per veure quins plans tenen per Llagostera, ja que degut a la situació del poble 
estan voltats de carreteres i variants, amb les consegüents molèsties per als veïns. 
El Sr. Postigo diu que ells  ja havien proposat que es fes aquesta comissió amb les 
obres de la costa de l'Alou, i que no saben res del tema, tot i que hi ha hagut 
modificacions del projecte. 
La Sra. Sancho manifesta que el que en sap és que les obres van endavant, que hi 
ha el projecte aprovat i també l'estudi d'impacte, i que el que sí ha fet ha estat 
acompanyar els veïns afectats a la Delegació de Carreteres de Girona, per tal que 
exposin les seves reivindicacions, de les quals algunes s'han pogut incorporar i 
altres no. Diu que els tècnics municipals hi van de tant en tant i que no li han fet 
cap informe negatiu. 
El Sr. Postigo demana si es poden dirigir als tècnics per peguntar sobre el tema i la 
Sra. Sancho respon que sí. 
 
El Sr. Postigo manifesta que s'haurien d'haver fet gestions davant la Generalitat per 
aconseguir l'arranjament del tram urbà de la Cra. de Tossa, ara que arreglen la resta 
de carreteres. 
La Sra. Sancho  respon que ja en vida del Sr. Casas es va fer una petició a 
carreteres , la qual s'ha reiterat i sempre han respost que no forma part de la Cra. de 
Tossa, de tota manera afegeix que ha insistit sobre el tema i té  hora demanada amb 
el Director General de Carreteres i que fins i tot  va tenir ocasió d'exposar-ho al 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
La Sra. Pla pren la paraula i exposa que atès que sembla que al solar de l'edifici de 
la Doma s'hi ha trobat ceràmica, pensa que seria bo que es mirés per veure si és 
important. 
La Sra. Sancho diu que hi farà anar els tècnics. 
El Sr. Noguera diu que haurien d'arranjar el retranqueig que ha quedat. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu  que tal com han exposat altres vegades un tema 
que els preocupa és el de la contractació de personal, que  s'hauria de fer amb la 
màxima tranperència, ja que si s'agafa una persona directament encara que sigui de 
manera provisional, això ja li dóna avantages a l'hora de consolidar la plaça, perquè 
normalment es donen punts per serveis prestats. Pensa que fins i tot  en els casos de 
contractacions temporals per substitucions, s'hauria de fer com a mínim un concurs. 
La Sra. Sancho respon que moltes vegades ja s'ha fet així i que els serveis prestats  
es compten en totes les administracions i que sempre es fan les coses ajustades a 
dret. 
El Sr. Postigo diu que no ho dubta, però pensa que s'hauria d'anar una mica més 
enllà per evitar suspicàcies i donar bona imatge. 
 
El Sr. Noguera  demana quines inversions es pensa fer a l'escola pública. 
La Sra. Sancho respon que aquest any s'els ha donat 500.000 PTA per a la compra 
d'ordinadors i que el proper any es pensa canviar les finestres que pugen un set 
milions. 
 
El Sr. Noguera demana que es canviï l'ordinador del Patronat Municipal d'Esports, 
ja que està molt antiquat. 



El Sr. Bayé respon que està una mica desconcertat, ja que si es renova l'equip 
informàtic l'oposició es queixa i si no es fa també. No obstant això, es fa per fases i  
segons les prioritats. 
 
La Sra. Pla pren la paraula i demana que si es posen els llums de Nadal es 
connectin a la part que s'apaga, per  estalviar energia. 
El Sr.Llinàs respon que allà  on sigui possible es farà. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que vol fer constar que s'ha notat una millora en 
el nivell de resposta dels escrits del particulars, ja que es contesten molt més que 
abans.Segueix dient que hi ha un escrit del Sr. Valverde que demana  sobre les 
actuacions que es faran en relació a una infracció urbanística i demana quina serà  
la resposta. 
La Sra. Sancho diu que quan es contesti l'escrit ja es contestarà al Sr. Postigo. 
 
El Sr. Noguera demana  si s'ha fet alguna gestió per reclamar l'1 per cent de les 
obres de la Costa de l'Alou, que s'han de destinar a inversions en cultura. 
La Sra. Sancho respon que ja s'havia demanat però que de moment no hi ha res, no 
obstant això es tornarà a fer un escrit. 
 
El Sr. Postigo pregunta què passa amb les obres que es fan sense demanar llicència, 
siguin o no legalitzables una vegada s'ha sancionat, i si s'està el cas del que s'hauria 
de fer. 
La Sra. Sancho respon que es mira cas per cas, que de moment s'està en la fase 
sancionadora i després ja es resoldrà cas per cas, i que si no es poden legalitzar  el 
Ple n'hauria d'ordenar l'enderroc. 
 
El Sr. Noguera, demana si és previst l'any vinent arranjar algun pont  i si es 
reconstruiran o es posaran  tubs i demana que si es pensen arranjar es parli a la 
Junta de Portaveus per prioritzar necessitats. 
 
La Sra. Gispert respon que es preveurà partida per rieres i si hi ha algun pont que 
estigui malmés, es mirarà  d’arreglar i que si té coneixement d’algún que ho digui i 
es mirarà.    
El Sr. Postigo demana quin camí es pensa arreglar amb la subvenció del Consell 
Comarcal. 
La Sra. Gispert respon que depèn de la subvenció que atorgui el Consell. 
El Sr. Postigo diu que la subvenció sap que serà d'un milió dues-centes mil pessetes 
i que segur que si s'haguéssin presentat dos projectes la subvenció hauria estat més 
important, ja que Cassà ho ha fet i tot i  ésser més gran tindrà més subvenció. 
La Sra. Sancho diu que la quantitat que tenia el Consell no era massa important i 
que el criteri de les bases era ajudar els municipis més petits i si és cert que Cassà 
té més subvenció que Llagostera, es presentarà un escrit de reclamació. 
 
El Sr. Noguera demana quina inversió fa el Departament d'Ensenyament  a l'escola 
pública per  l'any vinent. 
La Sra. Sancho  respon que és remodelació d'alguna aula. 
 
El Sr. Postigo demana com està l'ordenança de publicitat. 
La Sra. Sancho respon que s'ha de tractar en una Junta de Portaveus, encara que 
s'hagi de fer de manera expressa. 
 
El Sr. Noguera demana en quin punt està el nou pla de circulació. 



El Sr. Santamaria rspon que és molt complex, però que hi falten només petits 
detalls i si es pot es portarà al  proper ple , tot i que primer es debatrà a la Junta de 
Portaveus. 
 
El Sr. Postigo demana com està la tramitació de la Unitat d'Actuació 5 i 6. 
La Sra. Sancho respon que de moment està parada, perquè hi ha molts temes 
iniciats que són prioritaris. 
 
El Sr. Postigo demana si es va comunicar al Departament d'Ensenyament l'acord 
del les al.legacions al Mapa Escolar. 
La Secretària respon que sí.  
 
El Sr. Noguera demana sobre els actes que es fan per la Fira de Nadal  i  d'on ha 
sortit la iniciativa. 
La Sra. Sancho  respon que un col.lectiu de comerciants li va demanar suport per 
tirar-ho endavant amb l'objectiu d'activar el comerç. 
La Sra. Gispert explica els actes que es faran a la fira. 
 
El Sr. Noguera manifesta la seva queixa pel fet que les coses se sàpiguen quan ja 
estan fetes. 
 
El Sr. Postigo demana que sempre que hi hagi reeunions amb entiats el poble hi  
puguin assistir. 
La Sra. Sancho respon que no creu que fos massa operatiu i dinàmic  que sempre 
hagués d'ésser així. 
 
El Sr. Postigo demana com està l'expedient de la pedrera d'en Llambí que va veure 
que l'Ajuntament  hi havia informat favorablement , cosa que no veu correcta. 
La Sra. Sancho respon que  es troba a Medi Ambient l'expedient d'activitats 
classificades perquè ho informi. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a dos quarts de dotze de la 
nit, de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa, de tot el 
que jo, la Secretària en dono fe.  
 

L’ALCALDESSA             LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 

 



ACTA Nº 14/97 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 1997.- 
 
   
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-tres de desembre de mil 
nou-cents noranta-set es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé 
i amb l’assistència dels Regidors Srs.Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, 
Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta 
Fausellas, Lluís Ayach Costa, 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 Torrrents Barnadas. 
 
La Presidenta declara oberta la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 26-11-1997.-  
 
El Sr. Postigo demana que es rectifiqui el punt 1r. d'aprovació de  l'acta , pel que  fa  
a la rectificació del punt 6è, ja que per ésser més entenedor, hauria de dir " i que la 
de “l'Ajuntament informa”  després d'haver-se fet el concurs". 
 
L'acta és aprovada  per unanimitat dels  presents. 
 
2n.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, PEL QUAL DÓNA LA CONFORMITAT AL NOU 
EMPLAÇAMENT DELS TERRENYS DE L’I.E.S. 
 
La Sra. Sancho dóna lectura a l'escrit tramès pel Departament d'Ensenyament, 
donant la conformitat als terrenys destinats a la construcció de l'institut de 
secundària. 
La Sra. Pla pregunta si la cessió es formalitzarà d'immediat. 
La Sra. Sancho respon que primer s'ha de gestionar el pla parcial i la reparcel.lació 
i que el motiu de demanar la conformitat del  Departament d'Ensenyament a la 
nova ubicació, era tenir per escrit la garantia que trobarien adequats els terrenys 
que es preveu cedir. 
El Ple se'n dóna per assabentat. 
 
 
 
3r.- CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE TRESORERIA PER AL 
PATRONAT MUNICIPAL “JOSEP BAULIDA”.-    
 
Es llegeix la proposta i el Sr. Navarro manifesta  que atès que les pòlisses que tenia 
concertades el Patronat eren d'uns 17 milions i ara es redueix la quantitat, la qual 
cosa vol dir que la situació econòmica ha millorat, pensen que seria un bon moment 
per millorar diversos aspectes del funcionament del centre, tal com són per 
exemple  quan s'agafen persones per fer substitucions per vacances o altres motius, 
que  tinguessin la qualificació adequada. 
El Sr. Santamaria diu que fa pocs dies varen tenir una inspecció, amb motiu de 
l'autorització per ésser centre de dia, i ho varen trobar tot correcte. 
El Sr. Navarro insisteix  que  es doti el centre de més personal i qualificat, ja que 
diu que el fet de passar a ésser centre de dia també implica més feina  i demana que 
al proper pressupost es contempli. 



El Sr. Santamaria respon que és evident que la qualitat del servei que dóna la 
residència Josep Baulida és bona  i que, en tot cas, si s'han pogut reduir les pòlisses 
és perquè l'Ajuntament hi ha fet aportacions per eixugar el dèficit i que ara el que 
s'ha d'intentar és mantenir el pressupost equilibrat. 
El Sr. Noguera manifesta que ell hi votarà a favor, ja que està convençut  que la 
residència ofereix un bon servei. 
 
Sotmesa la  proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor                     11  (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions                2  (IC-EV) 
 
Primer.- Autoritzar al Patronat Municipal de la Residènccia “Josep Baulida”, la 
contractació d’una Pòlissa de Tresoreria de 13.000.000—PTA amb la Caixa de 
Girona, amb les següents condicions: 
1.- Límit: 13.000.000—PTA.  
2.- Interès: Indexat a Mibor: L’interès serà anual, el MIBOR a tres mesos més un 
diferencial de 0’20 punts, i arrodonit al vintè de punt superior.    
3.- Comissió d’obertura: 0’00%. 
4.- Comissió de disponibilitat: 0’00%. 
5.- Periodicitat de les liquidacions: Trimestral.  
6.- Venciment: 1 any. 
7.- Fedatari Públic. 
Segon.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a quantes actuacions siguin 
neccessàries per a l’execució d’aquest acord.  
 
4t.- APROVAR UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 
DEL PATRONAT MUNICIPAL “JOSEP BAULIDA”. 
 
 Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Santamaria diu que com a conseqüència de la 
malaltia llarga d'una treballadora es va haver de fer una substitució no prevista i per 
això la partida ha estat insuficient. 
El Sr. Postigo diu que el seu grup s'abstindrà  per les següents raons:  discrepàncies 
del seu grup en els pressupostos, el fet que el seu grup no estigui present en els 
òrgans de govern del  patronat i per altra banda no troben correcte que la persona 
que va fer la substitució no tingués la mateixa qualificació que la substituïda. 
 
 
 
El  Sr. Santamaria respon que la persona que va fer la substitució estava fent el 
curset per obtenir la mateixa qualificació i que és evident que el servei no  va 
perdre qualitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor                       11 (CiU), PSC i ERC) 
Abstencions                  2 (IC-EV) 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit del pressupost de 1997 del 
Patronat Municipal de  l’Hospital-Residència Josep Baulida, que inclou les 
següents variacions: 
 
 Suplement de crèdit 
 97.412..130 Personal laboral    850.000 
       Total:  850.000 



 
 Procedència dels fons 
 Majors ingressos 

97.340 Taxes (quotes interns)     850.000 
       Total:  850.000 

Segon.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies 
mitjançant anunci en el B.O.P. i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes 
d’examen i reclamaccions. 
Tercer.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acrod s’elevarà a 
definitiu sense necessitat de nou acord. 
 
5è.- RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT   
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER A 
L’EXERCICI DE 1998 I APROVAR-LES DEFINITIVAMENT.  
  
 
Es  llegeix la proposta d'acord   i el Sr. Postigo pren la paraula i demana que 
s'expliqui el perquè no s'han estimat totes les al.legacions presentades. 
El Sr. Bayé respon que pel que que fa a l'IBI  de rústica,  és cert que s'està al tipus 
màxim , no obstant això  diu que la diferència en recaptació és mínima, explica que 
la quantitat que es recapta per aquest concepte és de 2.700.00,-ptes. anuals, mentre 
que la inversió que es fa cada any pel manteniment de camins, duplica com a 
mínim aquesta quantitat. 
El  Sr. Postigo respon que quan es va posar el tipus al màxim es va donar 
l'argument que l'Ajuntament volia fer una forta inversió en els camins de pagès, 
cosa que no ha estat així, i que la inversió que es fa és la que s'ha vingut fent de 
manera habitual tots els anys. 
El Sr. Postigo demana per què no s'ha estimat la seva al.legació, a l'ordenança 
d'Impost sobre Béns Immobles pel que fa a  incentivar l'ús de materials no 
contaminants i estalvi energètic. 
El Sr. Bayé respon que  són temes de difícil control i a més podrien afavorir   un 
sector amb més possibilitats econòmiques, ja que de moment l'ús d'aquests 
productes és molt costós. Pensen que arribarà el moment en què s'haurà de fer, però 
no veuen que ara sigui el moment adequat. 
La Sra. Sancho  manifesta que és complicat i que atès que el que governa és el que 
ha de fer complir  les normes que s'aproven, no ho veuen de moment possible. 
Afegeix que l'assessor en matèria elèctrica  de l'Ajuntament farà una programa 
d'estalvi enèrgetic als  serveis municipals  i que es farà una campanya de 
conscienciació i que la proposta d'IC-EV en aquest moment es troba utòpica i molt 
dificil d'aplicar amb els mitjans municipals. 
El Sr. Postigo diu que no poden acceptar les afirmacions que seria dificil de 
controlar, ja que suposa que bé es controlen les obres que es fan. Pel que fa al fet 
que es podria afavorir un sector que pot ésser el més fort econòmicament, no 
necessàriament ha d'ésser així, però en tots cas, seria una manera d'introduir 
aquestes matèries i innovar. 
El Sr. Bayé manifesta que  quant als temes que podrien incentivar la indústria, s'ha 
de recordar que hi ha un estudi  pendent sobre el tema. Afegeix que l'empresa ja 
l'ha entregat i convoca  tots els grups pel dia 29 a una reunió amb l'empresa que ha 
fet l'estudi. Diu que el fet que ara no s'estimin les al.legacions no vol pas dir que no 
es puguin adoptar aquestes o altres mesures. 
El Sr. Navarro diu que l'equip de govern no va tenir cap inconvenient a vendre un 
terreny de la zona industrial, sense esperar l'estudi. 



El Sr. Bayé manifesta que pel que fa a l'ordenança de recollida d'escombraries, 
consideren que  està correcta la modificació aprovada i per això es desestima 
l'al.legació. 
El Sr. Postigo diu  que tot i que no volen tornar a tocar el tema, ells pensen que les 
ordenances fiscals també són un sistema  per incentivar tota una sèrie de 
comportaments . 
El Sr. Noguera pren la paraula i diu que  hi hauria d`haver subvencions per alguns 
temes, tot i que  també creu que  a través de les ordenances es poden fomentar una 
sèrie d'actituds que podrien ésser positives. Insisteix  que s'hauria de fer la recollida 
selectiva domiciliària. 
El Sr. Postigo diu que els seu grup ja havia suggerit introduir incentius per a l'ús de 
la deixalleria. 
La Sra. Sancho respon que ja es pensa fer alguna cosa en aquest sentit. 
 
Sotmesa  la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
A favor    8 (CiU) 
En contra  5  (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Resoldre les al.legacions presentades pel grup municipal IC-EV en el 
tràmit d’informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 1998, en el següent sentit: 
Ordenança fiscal núm 3. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres   
Incorporar el següent article: 

Article 4t.- Exempcions.-  
4.1 Estaran exemptes de l’impost les obres que es realitzin en els edificis que 
constin en el catàleg d’edificis d’interès historicoartístic de les Normes 
Subsidiàries. 
4.2 Igualment, estaran exemptes les obres que comportin rehabilitació, 
manteniment i conservació de les façanes. 
Els articles 4t. , 5è. i 6è. passaran a ser el 5è., 6è. i 7è. 
Ordenança fiscal núm 5. Taxa per expedició de documents administratius 
Afegir el següent punt: 

Article 5è.- Exempcions.- 
4. Estaran exemptes de l’impost les tarifes que es contemplen en els  punts 7.1 i 7.5 
d’aquesta ordenança, quan sigui producte d’una demanda del propi Ajuntament o 
dels  seus Organismes Autònoms. 
Segon.- Desestimar la resta d’al.legacions. 
Tercer.- Aprovar definitivament les Ordenances Fiscals que regiran per a l’exercici 
1998. 
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
6è.- CONSENTIR L’AIXECAMENT DE L’EMBARGAMENT DE 
DIVERSES PARCEL.LES DE LES URBANITZACIONS SELVA BRAVA I 
FONT BONA, AMB L’OBJECTE DE PROCEDIR A LA  SUBHASTA DE 
LA RESTA DE FINCA.-    
 
 
Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Sancho  explica que atès que l'Ajuntament té 
previst executar l'embarg de la finca i  que hi ha tota una sèrie de persones que han 
adquirit de bona fe, es pretén donar el màxim de facilitats perquè puguin accedir al 
Registre i evitar  que se subhastin les seves propietats. 
La Sra. Pla manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta. 
El Sr. Postigo diu que ells també hi votaran a favor , diu que  estan d'acord amb 
aquest tema concret, sense que això vulgui dir que hi estiguin en  possibles 



solucions que es puguin adoptar respecte de la urbanització.  Demana que es faci la 
màxima publicitat. Afegeix que en aquests sectors s'està construint de qualsevol 
manera i que en alguns casos fins i tot  pot representar problemes de seguretat, ja 
que les construccions són molt deficients. 
El Sr. Noguera manifesta  que ell també hi votarà a favor , i que el que no s'entén és 
per què s'ha tardat tant de  temps a actuar  i que s'ha fet des  que ERC ho va 
denunciar . Damana que es controlin els abocadors que hi ha a la zona.  
 
Sotmesa la proposta a votació, es aprovada per unanimitat dels  presents. 
 
Primer.- Consentir la cancel·lació de les anotacions preventives d’embargament, 
origen de les lletres “Q” i “V”, en relació a totes les finques registrals  resultants de 
segregacions practicades sobre la finca matriu inscrita al Registre de la Propietat 
núm. 1 de Girona, Tom 2553, Llibre 116 de Llagostera, Foli 89, Finca 1008 “N”, 
que hagin tingut lloc des del dia 21-01-95 i fins el dia de l’adopció d’aquest acord, i 
que figuren a l’annex amb caràcter no exhaustiu. 
Per a la pràctica efectiva d’aquestes cancel·lacions es disposa que els titulars de les 
finques que  es troben en aquesta situació ho hauran de sol·licitar expressament al 
Registre de la Propietat núm. 1 de Girona, al qual li serà notificat aquest acord, junt 
amb l’annex que se cita, per tal que pugui comprovar en cada cas la pertinència de 
cada sol·licitud. 
Segon.- Obrir un termini, que finalitzarà el 15 de febrer de 1998 perquè els 
propietaris dels sectors “Selva Brava” i “Font-Bona”, que per qualsevol motiu 
encara no tinguin inscrit el seu títol, i sempre que a criteri de l’Ajuntament resulti 
suficientment acreditat que aquest és anterior a aquest acord, puguin manifestar-ho 
a l’Ajuntament, com a pas previ per a l’assenyalament per part d’aquesta mateixa 
corporació de la superfície determinada que s’haurà de reservar per a, en el seu dia, 
poder practicar les inscripcions d’aquest conjunt d’adquisicions. 
Es disposa ara ja que aquesta reserva de superfície figurarà com una condició de la 
pública subhasta de la finca embargada, i cessarà en el moment que s’hagi practicat 
la darrera d’aquelles inscripcions. 
Tercer.- Sol·licitar al Registre de la Propietat nº 1 de Girona nota simple 
informativa actualitzada del domini i càrregues de la finca registral núm. 1008 “N”, 
del Tom 2553, Llibre 116 de Llagostera, Foli 89; i notificar-li els anteriors acords, 
junt amb l’annex que se cita, pera al seu coneixement i als efectes que procedeixin. 
Quart.- Encarregar als serveis tècnics municipals la valoració, a efectes de 
subhasta, de la finca esmentada a l’apartat anterior, descomptant-hi, per tant, la 
superfície total sobre la que s’ha consentit la cancel·lació de l’anotació preventiva 
d’embargament en els termes de l’apartat primer. 
 
7è.- APROVAR EL NOU REPARTIMENT DE QUOTES URBANÍSTIQUES 
DE LA U.A.CARRILET.-  
 
Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Noguera demana que el Sr. Postigo i la Sra. 
Nohé, abandonin el Ple, ja que poden estar interessats a l'expedient. 
El Sr. Postigo  manifesta que ell no vol abandonar la sessió. 
La Sra. Sancho  pren la paraula i diu que   aquestes quotes  són  unes noves quotes 
provisonals en les quals s'hi aplica la baixa obtinguda a la subhasta i l'increment 
que representa el soterrament de les línies elèctriques. 
La Sra.Pla  pren la paraula i diu que els seu grup ja es va manifestar en contra que 
es desglossés aquesta unitat d'actuació en dos polígons, ja que es veia que no era 
viable i ara pel que sembla hi ha obres que s'han de fer de manera simultània. 
El Sr. Navarro diu que al seu entendre aquest tema no s'ha portat de manera 
correcta, que no hi ha hagut una  planificació  acurada i que en  el tema de la vorera 



, en la qual han insistit tantes vegades, encara no s'ha aclarit. Diu que al seu 
entendre el repartiment no  s'ha fet bé, ja que la vorera s'imputa al carrer  Carrilet i 
en canvi  els propietaris afectats paguen una part pel carrer de Tossa  i demana que 
es torni a estudiar el tema per trobar-hi una solució. També diu que inicialment es 
va dir que Enher es feia càrrec del tema de la llum , i que al no haver-se inclòs 
aquest concepte en la licitació, fa que les rases que ha de fer el contractista resultin 
més cares , la qual cosa es podia haver evitat amb més previsió i planificació. 
El Sr. Llinàs respon que aquesta tema ja es va discutir en el seu dia, que s'ha fet 
consulta als tècnics municipals i ells informen aquesta manera de repartir com a 
correcta. 
La Sra. Sancho diu que, tal com ha dit el Sr. Llinàs, s'ha fet que els tècnics 
comprovessin si es feia de manera correcta el repartiment, malgrat això,  es tornarà  
a insistir  i en tot cas,  com que són quotes provisonals, es rectificaria en les 
definitives. Quant al tema del soterrament de les línies, inicialment es va dir que 
Enher se'n faria càrrec, però no ha estat així i o bé es feia així o  les línies havien de 
quedar sense soterrar, la qual cosa no es va creure  adient. 
El Sr. Bayé diu que inicialment aquest projecte pujava a uns setanta milions, 
mentre que ara es fa per uns quaranta . 
El Sr. Noguera manifesta que ell hi votarà a favor, ja que troba encertat que se 
soterrin les línies elèctriques i no que es deixin aèries com es va fer a Can Raset. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor        9 ( CiU i ERC) 
En contra     1 (Sr. Navarro) 
Abstencions 3 (PSC i Sr. Postigo) 
 
Primer.- Aprovar la modificació del repartiment de les quotes d’urbanització que 
corresponen als propietaris de la U.A. Carrilet-1 per les obres d’urbanització. 
Segon.- Notificar individualment als propietaris afectats aquest nou repartiment de 
quotes amb caràcter provisional i a compte de la liquidació definitiva dels costos 
d’urbanització un cop realitzades les obres. 
Tercer.- Requerir als propietaris afectats el pagament avançat del 50% de la quota 
que els correspon, d’acord amb allò que disposa l’article 183.2 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.  
 
8è.- APROVAR EL NOU REPARTIMENT DE QUOTES URBANÍSTIQUES 
DE LA U.A. RASET.-  
 
Es llegeix la proposta d'acord i la Secretària informa que es tracta d'acomplir la 
Sentència  dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós administratiu interposat pels Srs. Josep Galobardes Alsina, Jordi Cirera 
Farreras i Josep Mª Cabré Castellví, contra les quotes d’urbanització corresponents 
a l’empresa Dihabsa Administración, S.A.   
 
Sense que ningú no demani la paraula, s'aprova la proposta amb el següent resultat: 
A favor         8 (CiU) 
Abstencions  5 (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Aprovar el nou repartiment de les quotes d’urbanització de la Unitat 
d’Actuació RASET, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, en el recurs interposat 
pels Srs. Josep Galobardes Alsina, Jorge Cirera Farreras i Josep Mª Cabré 



Castellví, contra les quotes d’urbanització corresponents a l’empresa DIHABSA 
ADMINISTRACIÓN, S.A.  
Segon.- Comunicar aquest acord als propietaris afectats així com les noves quotes 
que els corresponen, i requerir el pagament de les diferències de quotes.      
 
9è.- ACCEPTAR L’AJUDA ECONÒMICA CONCEDIDA PEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A LA LLAR D’INFANTS EL NIU.-  
 
Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Sancho explica que es tracta d'acceptar la 
subvenció que s'atorga per al manteniment de la  Llar d'Infants. 
El Sr. Navarro pregunta si és la mateixa subvenció que s'atorga normalment, a la 
qual cosa respon la Sra. Sancho que sí. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, s'aprova per unanimitat : 
 
Primer.- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per Resolució del Departament 
d’Ensenyament de 28 d’octubre de 1997, per la qual s’atorguen subvencions a 
corporacions locals titulars d’escoles d’educació infantil, per un import de 
3.539.412—PTA per a la Llar d’Infants  El Niu.  
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per  tractar, s’aixeca la sessió a les onze menys cinc 
minuts de la nit, de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. 
Alcaldessa, de tot el que jo, la Secretària, en dono fe.  
 

L’ALCALDESSA       LA SECRETÀRIA  
 
 



ACTA Nº 1/98 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
28 DE GENER DE 1998.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-vuit de gener de mil nou-cents 
noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, 
Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro 
Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència el Sr. Narcís Llinàs Gavilán. 
Actua  com a  Secretària la de la Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
La Presidenta declara oberta la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior del dia 23-12-1997. 
 
2n.- DONAR COMPTE DE LA CESSIÓ DE MATERIAL DERIVAT DEL SURO 
DE PRODUCTOS DEL CORCHO AGLOMERADO, S.A. AL MUSEU 
MUNICIPAL.-  
 
La Sra. Sancho dóna lectura de l’escrit signat entre l’Ajuntament de Llagostera i el Sr. 
Jaume Ventura Prim, com a representant de l’empresa PRODUCTOS DEL CORCHO 
AGLOMERADO, S.A. relatiu a la cessió en dipòsit al Museu  Municipal de Llagostera 
de maquinària de manipulació de suro i mostres de la seva producció des dels any 
cinquanta.  
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
3r.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU I SUBSTITUT.-  
 
Es llegeix la proposta d’acord i sense que ningú no demani la paraula s’aprova per 
unanimitat la següent proposta:   
 
Primer.- Elegir per ocupar el càrrec de Jutge de Pau el Sr. Mateu Font Rodas i com a 
substitut el Sr. Balbino Prunell Xirgu.  
Segon.- Trametre el certificat de l’acord adoptat al Jutjat Degà de Girona.  
 
4t.- APROVAR EL BAREM DE MÈRITS QUE REGIRAN EL CONCURS PER 
A LA PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE SECRETARIA I 
INTERVENCIÓ. 
 
Es llegeix la proposta d'acord i el  Sr. Postigo pren la paraula i demana que s'expliqui el 
perquè  de la puntuació de 7,5.  També diu que l'any passat es va fer una il·legalitat 
perquè l'Ajuntament no va aprovar aquestes bases i que troba que està excessivament 
puntuat el fet de tenir el nivell D de català, quan creu que seria molt més lògic que es 
puntués més, per exemple, els coneixements d'urbanisme, i que el que sembla és que 
amb l'aprovació d'aquestes bases, l'Ajuntament vol posar entrebancs perquè es cobreixi 
la plaça. També diu que considera que la dedicació del Secretari de la Corporació ha 



d'ésser plena i no com és ara. El Sr. Postigo demana què s'està  aprovant,  si les bases o 
els mèrits, ja que no troba l'enunciat correcte. 
 La  Secretària respon que el que s'aprova ve reflectit a la proposta i que mentre que el 
barem de mèrits  cada Corporació és lliure d'establir-lo,  la resta de punts de la proposta 
venen ja donats per un marc  preestablert a la normativa reguladora. També  informa la 
Secretària que, d'acord  amb la normativa reguladora, el 7,5 és la puntuació  mínima que  
si vol l'Ajuntament pot exigir per ocupar les vacants. 
La Sra. Alcaldessa respon que si es posa aquest mínim de puntuació és per intentar que 
vingui una persona  amb experiència  i que un bon  coneixement  del català es considera 
fonamental. La Sra. Sancho diu que, pel que fa  al que diu que l'any passat es va fer una 
il·legalitat, ja estan acostumats que el Sr. Postigo faci servir aquestes termes sovint  i  de 
manera errònia,  com ja s'ha demostrat en altres ocasions, i que en aquest moment no té 
present com es va fer l'any passat, però  que està segura  que es va fer correctament. 
Afegeix que  l'equip de govern intenta fer les coses al màxim de ben fetes. També diu 
que si el grup del Sr. Postigo que tant acusa de fer il·legalitats ho considera realment 
així, hauria de  fer les corresponents denúncies  on calgués, ja que no troba correcte  
qüestionar sempre la tasca de la Secretària acusant  de no dur el temes correctament. 
 
Sotmesa la proposta votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor : 10   (CiU , PSC i ERC) 
En contra   2  (IC-EV) 
 

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

Lloc:                                        SECRETARIA 
Complement de destí:    20 
Complement específic:                                  -- 
Mèrits específics:                                           sí 
Entrevista:                                                     no 
Nivell català:                                                  C 
Puntuació mínima exigida:               7,50 punts 
 
Mèrits autonòmics.-  S’estarà a allò que disposa el Decret 234/94. 

Mèrits específics 

1.- Coneixement de la llengua catalana  

Nivell D        2,50 punts 

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

3.- Per haver  realitzat cursos o màsters en  Gestió Urbanística  d’un mínim de 100 
hores, 1 punt. 

4.- Experiència  :  per  serveis  desenvolupats  en  funcions  de Secretaria,  categoria  
d’entrada,  en  municipis  de  pressupost superior  a 800 milions de pessetes,  0,3 punts 
per any,  amb  un màxim de 2 punts. 

Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant certificacions. 



Tribunal qualificador 

President: l’Alcaldessa de la Corporació o persona en qui delegui. 

Vocals: 

Un  representant del Departament de Governació,  designat per  la Generalitat de 
Catalunya, i suplent. 

Un  funcionari  amb  habilitació de caràcter nacional  d’igual o superior  categoria a la 
del lloc que es  convoca,  designat  per l’Alcaldessa de la Corporació, i un suplent. 

El regidor de personal de l’Ajuntament i un suplent.  
Secretari: el de la Corporació i el seu suplent. 
 
Lloc:                                          INTERVENCIÓ 
Complement de destí:                                  20 
Complement específic:                                 -- 
Mèrits específics:                                          sí 
Entrevista:                                                     no 
Nivell català:                                                 C 
Puntuació mínima exigida:              7,50 punts 
 
Mèrits autonòmics.- S’estarà a allò que disposa el Decret 234/94. 

Mèrits específics 

1.- Coneixement de la llengua catalana  

Nivell D        2,50 punts 

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

3.- Per  haver realitzat cursos o màsters en l’Administració Pública  d’un mínim de 100 
hores, 1 punt. 

4.- Experiència   :   per  serveis  desenvolupats   en   funcions d’Interventor,  categoria 
d’entrada,  en municipis de  pressupost superior  a 800 milions de pessetes,  0,3 punts 
per any,  amb  un màxim de 2 punts. 

Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant certificacions. 

Tribunal qualificador 

President: l’Alcaldessa de la Corporació o persona en qui delegui. 

Vocals: 

Un  representant del Departament de Governació,  designat per  la Generalitat de 
Catalunya, i suplent. 

Un  funcionari  amb  habilitació de caràcter nacional  d’igual  o superior  categoria a la 
del lloc que es  convoca,  designat  per l’Alcalde de la Corporació, i un suplent. 

El regidor de personal de l’Ajuntament i un suplent.  
Secretari: el de la Corporació i el seu suplent. 
 



5è.- RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR DE SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE 
MATA I APROVAR-LO DEFINITIVAMENT.- 
 
Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Postigo pren la paraula i diu que el seu grup 
s'abstindrà, ja que considera  que ja en el seu dia no es varen fer les coses correctament. 
També diu que no troba correcte que les al·legacions es resolguin de manera genèrica, i 
diu que tampoc troba correcte que figurin els honoraris de direcció  d'obra en la 
liquidació, sense tenir en compte la baixa obtinguda. 
El Sr. Noguera manifesta que ell no hi està d'acord,   ja que no veu per què,  si els veïns 
ho varen pagar tot en el seu dia,  ho han de tornar a pagar ara. 
La Sra. Sancho respon que,  tal com diuen el informes tècnics,  el que es fa ara és fer la 
xarxa general per tal que les urbanitzacions puguin connectar amb el col·lector general i 
així s'estalvien les depuradores de les urbanitzacions, cosa que els resultarà molt més 
econòmic, i  més encara amb l'aportació del PUOSC.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor   9 (CiU i PSC) 
Abstencions 3  (IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública per 
diversos propietaris de la urbanització La Canyera, de l’expedient d’imposició i 
ordenació de contribucions especials de l’obra d’AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR DE 
SANEJAMENT DEL VT. DE MATA PER CONNECTAR AMB EL COL.LECTOR 
GENERAL DEL SISTEMA CASSÀ-LLAGOSTERA. La desestimació es basa en: 
1)  L’obra d’ampliació del col·lector de sanejament del Vt. de Mata consisteix en la 

perllongació de l’actual col·lector, que aboca a la riera a l’alçada de Can Prats, fins al 
sistema general que condueix a la depuradora de Cassà de la Selva. A aquest 
col·lector actualment hi aboquen les urbanitzacions de “La Canyera” i “La Mata”, i 
està previst que també s’hi connecti la xarxa de “Mont-Rei”.  L’obra és independent 
de les xarxes pròpies de cada urbanització, que aquestes hauran de resoldre per 
separat, però fa que esdevingui innecessària la construcció dels sistemes de 
depuració, conjunta o individual, de les tres urbanitzacions. Essent la xarxa de 
sanejament, i la seva depuració o connexió a la xarxa existent, serveis obligatoris 
d’acord amb l’actual legislació urbanística, el benefici o l’augment de valor de les 
finques compreses en l’àmbit de les tres urbanitzacions és clar i queda justificada la 
imposició de contribucions especials. 

2)  Les tres urbanitzacions “La Mata”, “La Canyera” i “Mont-Rei” es consideren a 
l’expedient de repartiment de contribucions amb el mateix grau de benefici. 
L’obra, com s’ha dit en el punt anterior, és independent de les xarxes interiors de 
cada polígon. En aquest sentit, les xarxes tenen diferents característiques per la 
topografia, dimensions i superfície mitjana de les parcel·les, així com també de les 
dificultats de connexió al col·lector, però l’obra objecte d’imposició de contribucions 
especials evita la construcció d’un sistema de depuració propi i per tant el benefici 
per a cada polígon o urbanització serà proporcional al volum d’aigües residuals 
generat, i aquest ho és de l’edificabilitat permesa. Per això el repartiment de 



contribucions s’ha fet en base a l’edificabilitat de cada parcel·la, segons el Pla Parcial 
corresponent. 

3)  Referent a les quantitats repartides, el cost total a repercutir per contribucions 
especials és de 9.271.463 pessetes, que es divideixen proporcionalment a 
l’edificabilitat de cada una de les parcel·les de les tres urbanitzacions. L’import total 
de les quotes de l’àmbit “La Mata” així obtingudes sumen 2.308.732 pessetes i, en  
conseqüència, la diferència entre les dues quantitats (6.962.731 PTA) és la que 
correspon als polígons de “La Canyera” i “Mont-Rei”. Repartir aquest últim import 
només entre les dues urbanitzacions donaria evidentment el mateix resultat. 

4)  Referent  a si la superfície assignada es correspon cas per cas amb cadascuna de les 
finques, cal fer constar que les superfícies considerades són les que figuren a 
l’Ajuntament als efectes de l’Impost de Béns Immobles. Aquestes superfícies 
algunes vegades coincideixen amb les escripturades i d’altres vegades no, tot i que 
les dues, a més de coincidir entre elles, haurien de coincidir amb les reals de cada 
parcel·la, que és la que hauria de servir de base a tots els efectes i figurar en tots els 
padrons, no essent superior en alguns casos i inferiors en altres. 
Que essent la superfície cadastral la que figura en tots els padrons municipals i 
havent-se notificat individualment a cada propietari en el seu moment l’aprovació de 
la revisió del cadastre,  així com els valors individualitzats de cada finca, és aquesta 
superfície la que ha de servir de base en el repartiment de les contribucions especials, 
sense perjudici, però, que si realment aquesta no coincidís amb la real, i previs els 
tràmits corresponents, pugui procedir-se a la seva revisió. 

Segon.- Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de contribucions 
especials per l’obra d’AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR DE SANEJAMENT DEL VT. 
DE MATA PER CONNECTAR AMB EL COL.LECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
CASSÀ-LLAGOSTERA. 
Tercer.- Aprovar el nou repartiment de contribucions especials com a conseqüència de 
la baixa obtinguda en l’adjudicació de l’obra i en les subvencions obtingudes. 
Quart.- Comunicar aquest acord als propietaris afectats juntament amb la quota 
provisional que els correspon de manera individual. 
Cinquè.- Requerir el pagament del 75 % de la quota. 
 
6è.- RESOLDRE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER TOSSA.- 
 
Es llegeix la proposta d'acord i pren la paraula  la Sra. Pla, la qual manifesta que estan 
d'acord en el sentit que es resol l’al·legació, però s'abstindran per coherència amb el vot 
emès en els anteriors acords que feien referència a aquest projecte. 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que igual que a l'anterior acord, els honoraris per 
direcció d'obres es mantenen mentre que  el preu de l'obra ha baixat. També diu que 
encara queda pendent el tema de la vorera  que tantes vegades han  esmentat.  
El Sr. Bayé diu que pel que fa el tema de la vorera hi ha un informe tècnic, al qual dóna 
lectura,   que considera que el correcte és imputar la vorera al carrer del Carrilet.  Diu 
que farà arribar al grup d'IC còpia de l'informe. 
El Sr. Noguera manifesta que està d'acord en el sentit que es resol l'al.legació, però com 
ja ha  manifestat reiteradament,  no està d'acord amb el projecte,  que considera que és 
incomplet. 
 



Sotmesa la proposta votació, es aprovada  amb el següent resultat: 
 
A favor                            7    (CiU) 
En contra                         1    (ERC) 
Abstencions                     4    (PSC i IC-EV) 
 
Primer.- Estimar la reclamació formulada pel Sr. Benet Noguera Gispert i rectificar la 
quota corresponent a la finca núm. 11, de 28,05 m.l. de façana situada al c/ Tossa nº 17, 
dividint-la proporcionalment entre les dues finques resultants de la segregació de data 6-
11-1987: 
Benet Noguera Gispert = finca núm. 11.a)  =  13 m.l. 
Pere Noguera Gispert =   finca núm. 11.b)  =  15,05 m.l. 
Segon.-Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de contribucions 
especials com a conseqüència de l’obra “AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA 
URBANITZACIÓ DEL C/ TOSSA”. 
Tercer.-  Aprovar el nou  repartiment de contribucions especials com a conseqüència de 
la baixa obtinguda en l’adjudicació de l’obra i en les subvencions obtingudes. 
Quart.- Comunicar aquest acord als propietaris afectats juntament amb la quota 
provisional que els correspon de manera individual. 
Cinquè.- Requerir el pagament del 75 % de la quota. 
 
7è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.P. DE 
LA ZONA INDUSTRIAL.- 
 
Es llegeix la proposta d'acord  i  la Sra. Pla pren la paraula i exposa que sempre han 
estat d'acord amb els temes  per potenciar la zona industrial. No obstant això,   no poden 
estar d'acord amb la política que s'està portant per part de l'equip de govern, ja que es va 
crear una comissió d'estudi de la zona industrial i tots  els temes es porten sense que 
hagi passat per la comissió,  a més es va encarregar un estudi sobre la zona industrial i 
sense esperar-lo s'han venut les parcel·les i  es canvia la normativa.  Per tant, no serveix 
per res, per això diu presenta la seva dimissió com a membre d' aquesta comissió. Pel 
que fa a la modificació que es proposa, tampoc hi estan d'acord, ja que  al seu entendre 
permetre l'ús recreatiu a la zona pot donar lloc a la implantació de discoteques, amb els 
consegüents problemes, tal com ha passat en altres llocs i en canvi no permet 
l'establiment d'oficines ni magatzems de perfumeria, cosa que no troben adequada. 
El Sr. Postigo pren la paraula i demana que s'expliqui el perquè d'aquesta modificació i 
per què s'admeten segons quin usos i altres no. 
El Sr. Bayé diu que l'article 42 de la  normativa del pla parcial de la zona industrial és 
molt restrictiva  i que  algunes empreses que havien consultat la possibilitat d'establir-se 
veien que  aquesta article era poc clar. Afegeix que per a l'elaboració d'aquesta proposta 
de modificació s'han assessorat amb les tècnics municipals i amb el tècnic  del Consell 
Comarcal, ja que quan varen entrar en el tema es varen adonar de la complexitat de la 
classificació. Els tècnics,  després de diverses reunions, van elaborar la proposta que  
consta a l'expedient. Afegeix que el que ha mogut la modificació es poder concretar més 
quines són les indústries que s'hi podran establir.  
El Sr. Postigo diu que vol pensar que la proposta no l'han fet només els tècnics, sinó que 
vol pensar que aquí també hi ha l'aspecte polític. 
La Sra. Sancho manifesta que,  atesa l'amplitud de la classificació de les activitats en el 
nomenclàtor català, es varen  determinar una sèrie de criteris restrictius  pel que fa a 
permetre la instal·lació de les indústries, tal com especifica l'informe tècnic. 



El  Sr. Postigo diu que la comissió d'estudi de la zona industrial, que es va crear a 
proposta del seu grup, és totalment inoperant i per això també presenta la seva dimissió 
com a membre de la comissió, tot i que es va crear a proposta del seu grup i  pensen que 
podia ésser útil, pel fet de poder consensuar temes tan importants com aquests. Diu que 
vol manifestar la seva queixa per la manca total d'informació  i fa referència que 
municipis  com  Cassà i Banyoles han  creat un fòrum cívic perquè els seus veïns 
puguin opinar sobre quin poble volen pel futur, ja que dubten  molt que només el criteri 
de les persones que formen aquest moment l' equip de govern sigui suficient per decidir 
sobre  si seran més o menys tolerants amb les indústries químiques, per exemple.  
La Sra. Sancho diu que  a l'hora de fer aquesta modificació s'han tingut en compte 
criteris tècnics, ja que  són necessaris  coneixements.   
El Sr. Navarro diu que el que pretenien era  participar en les decisions, una vegada fets 
els informes tècnics, igual  com ha fet l'equip de govern. 
El Sr. Bayé diu que el sistema de treball va ésser encarregar als tècnics  que elaboressin 
el document partint de  les directrius que se'ls van donar en relació a les indústries que 
es pensava que s'havien de poder instal·lar a la zona industrial. Diu que a causa de la 
rigidesa de les normes  hi ha hagut empreses que no  s'han  instal·lat.  Afegeix que s'ha 
estat dos mesos treballant en aquest tema. I que la Comissió d'estudi  de la zona 
industrial no és  eficient, ja que les vegades que s'ha reunit mai s'ha quedat en res 
concret , i que el dia a dia   absorbeix i que és responsabilitat de l'equip de govern tirar 
les coses endavant. 
El Sr. Postigo es queixa de la manera que es porten els expedients al Ple, ja que diu  que 
en aquest cas concret  només hi ha la proposta  i no hi consten  els informes que han 
servit de base per elaborar-la, ja que al seu entendre  hi hauria d'haver tota aquesta 
documentació. 
La Sra. Sancho diu que molta part de l'assessorament  els tècnics la fan verbalment i, 
per tant, no hi ha informes  previs . 
El Sr. Navarro diu que ells han tingut accés a un informe que hi havia a l'expedient del 
tècnics del Consell Comarcal i que després  la Secretària els ha dit que era un document 
de treball i que per tant, no havia d'estar a l'expedient. 
La Sra. Sancho diu que no hi ha res a amagar, que l'equip de govern té massa feina per 
jugar amb els papers. 
El Sr. Postigo diu que la proposta que es porta al Ple té diversos errors, i fa referència  al 
punt dos comercial, apartat D, 51,.46 , al punt C,  també és incorrecte entre altres.   
El Sr. Noguera  diu que aquest tema es podia haver tractat abans de portar-lo al Ple i 
més si tal com diu el Sr. Bayé han estat dos mesos treballant-hi.  Afegeix que també 
dimiteix de la comissió d'estudi. També diu  que en relació a l'informe emès pel tècnic 
del Consell Comarcal, s'ha de tenir en compte  que al Consell Comarcal governa 
Convergència i qui contracta els tècnics és Convergència, amb tot el que això pot 
comportar. 
La Sra. Sancho manifesta que si és fan servir els tècnics del Consell Comarcal és perquè 
és un servei que ofereix aquells organisme i no veu quina relació pot tenir això amb 
l'informe emès pel tècnic. 
 
Sotmesa  la proposta  a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor                                 7     ( CiU) 
En contra                              5     (PSC , IC-EV, ERC) 
 



Primer.-  Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial de la Zona 
Industrial, aprovat definitivament per la comissió d’Urbanisme de Girona de data 4-5-
1987, només en el sentit que l’article 42 i el nou article 42 bis quedaran redactats en el 
termes que s’indica als fulls annexos, quedant inalterables la resta d’articles i previsions 
del projecte original. 
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant la inserció d’un anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província, 
per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a la Secretaria municipal, en 
hores d’atenció al públic, i presentar les al·legacions que creguin oportú. 
Tercer.-  Notificar-ho individualment a tots els propietaris de parcel·les incloses dins 
del Pla Parcial de la Zona Industrial, perquè en el termini d’un mes a comptar de la 
respectiva notificació puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que 
creguin oportú. 
 
8è.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL PROMOGUT 
PER LA FAMÍLIA CASAS MASGRAU I PARC BOSCH RESIDENCIAL, S.L. 
RELATIU A L’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LA U.A. Nº 3.-  
 
Es llegeix la proposta  d'acord  i la Sra. Pla manifesta que el seu Grup hi votarà en 
contra, ja que tal com varen manifestar en el seu dia, no estan  a favor  d'aquests tipus de 
construccions. 
El Sr. Noguera demana si l'Ajuntament va participar en la urbanització del carrer  de 
davant on es volen fer les cases, ja que hi havia una partida al pressupost. 
La Secretària respon que l'aportació  que ha fet l'ajuntament a la zona industrial és el  
que li corresponia   com  a propietària dels  terrenys de l'aprofitament mig. 
  
Sotmesa la proposta a votació, es aprovada amb el següent resultat: 
 
A  favor                                              7      (CiU) 
En contra                                            2      (PSC) 
Abstencions                                        3      (IC-EV, ERC),  
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall promogut per la família Casas 
Masgrau i Parc Bosch Residencial S.L., referit al sòl urbà definit per la Unitat 
d’Actuació nº 3. 
Segon.-  Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i 
comunicar-ho a la Comissió Provincial d’Urbanisme en el termini de 10 dies, així com 
als propietaris afectats, compresos en l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. 
 
9è.- APROVAR L’ESBORRANY DE CONVENI RELATIU A DIVERSOS 
COMPROMISOS ENTRE L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA SABINA 
OLBRICH, S.L. PER A L’ESTABLIMENT D’UNA ACTIVITAT DESTINADA A 
TURISME RURAL.-  
 
La Sra. Sancho pren la paraula  i explica que  les normes  subsidiàries preveuen que  
totes les instal·lacions que es vulguin fer en sòl rústec no vinculades amb l'agricultura o 
ramaderia hauran d'ésser declarades  d'interès públic. Afegeix que  l'empresa que pretén 
fer aquesta instal·lació es va posar  en contacte amb l'Ajuntament i que es va veure 
interessant, ja que es tractava  d'un projecte de qualitat i respectant el medi ambient i 
perquè podia  representar un desenvolupament per al poble  i la creació de llocs de 



treball.  Per tant, l'interès social queda  plenament justificat i atesa  la plusvàlua que 
representa per a la finca  el canvi d'ús,  es va pactar  aquest conveni  per tal que el poble 
en resulti més beneficiat. Afegeix que ja s'han fet consultes a urbanisme  i que es veu bé  
el projecte. 
La Sra. Pla manifesta que ells no tenen  res en contra del turisme rural, però que el que 
avui s'aprova no és un conveni sinó un  contracte  econòmic, ja que només contempla 
obligacions econòmiques. I creu que el conveni hauria de contemplar també altres 
aspectes, com seria el no canvi d'ús i la impossibilitat de segregar la finca. 
La Sra. Sancho respon que això no és cert, ja que el conveni   contempla també altres 
obligacions  com és ara  tirar endavant el projecte,  que és on  es justifica l'interès social. 
La resta d'aspectes  s'iran perfilant al llarg de l'expedient i pel que  fa la indivisibilitat de 
la finca, serà el propi Departament d'Urbanisme qui els ho exigirà. 
El Sr. Navarro demana si abans d'arribar a aquest conveni s'havien fet altres propostes. 
La Sra.  Sancho respon  que sí  que s'havien estudiat diverses alternatives, però que al 
final es va arribar a la conclusió que  per tenir més  flexibilitat era millor aquesta opció. 
El Sr. Navarro diu que el que sobta és  que si això és un donatiu que es pacti. També diu 
que segons li  varen  explicar el tècnics , l'execució del projecte requerirà la modificació 
de les Normes Subsidiàries, cosa  que no  veuen bé i menys a canvi d'una 
contraprestació econòmica, tot i que no estan en contra del turisme rural. Afegeix que si 
no es tracta d'una donació,  troben que la quantia de contraprestació és “la xocolata del 
lloro." 
La Sra. Sancho diu que en aquesta primera fase no  és necessari el canvi de normes. Per 
tant,  si cal aquest canvi  és farà en el moment que sigui necessari. Diu que estan 
contents que aquest projecte es pugui tirar endavant  per l'obertura en el camp del 
turisme que representa. I que pot ésser molt beneficiós per a Llagostera. Quant a la 
quantia  fixada en el conveni,  no la sorprèn   que el Sr. Navarro no hi estigui d'acord, ja 
que si hagués estat més tampoc hi estarien d'acord i si no hi hagués cap contraprestació 
dirien que es beneficia  una propietat a canvi de res. 
El Sr. Postigo diu que el que s'ha de fer és canviar les Normes Subsidiàries en el sentit 
de permetre aquest tipus d'usos  i altres, però no troba bé que s'autoritzi l’ús a canvi de 
una contraprestació econòmica. Creu que  si l'interès social  hi  és,   s'hauria de declarar 
sense cap compensació, tot i que evidentment no poden estar en contra que qualsevol 
faci un donatiu a l'Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es aprovada  amb el següent resultat: 
 
A favor                          7            (CiU) 
Abstencions                   5             (PSC , IC-EV,ERC)             
  
Primer.- Aprovar l’esborrany de conveni que regirà per l’establiment per part de 
SABINA OLBRICH S.L.  d’una activitat destinada a turisme rural i familiar al Vt. de 
Panedes nº 43 “Casa nova d’en Llorenç”. 
Segon.- Facultar l’Alcaldessa-Presidenta per a la seva signatura. 
 
10è.- MOCIÓ D’IC-EV SOBRE LA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA DE 
LA LÍNIA ELÈCTRICA ENTRE JUIÀ I STA. CRISTINA D’ARO.-  
 
Es llegeix la següent Moció: 
 



“Els sotasignants, integrants del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
presentem aquest escrit, i sol·licitem a l’Alcaldessa: 
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: 
Que previ el seu debat, sigui aprovada, amb el redactat que segueix, la següent: 
MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA DE LA LÍNIA 
ELÈCTRICA JUIÀ (GIRONÈS) - SANTA CRISTINA D’ARO (BAIX EMPORDÀ)  
La Companyia elèctrica ENHER pretén construir una línia d’alta tensió de 110 kv  entre 
els municipis de Juià i Castell d’Aro. Segons la companyia, aquesta línia ve justificada  
per la necessitat de millorar el subministrament actual i  assegurar el cobriment de la 
demanda futura de la zona centre de la Costa Brava.  
Després dels tres projectes presentats des de 1990, que no han rebut el vist-i-plau de les 
diferents administracions, la companyia ENHER presenta un darrer projecte que afecta 
el nostre municipi i els de Quart, Llambilles, Cassà de la  Selva, Sta. Cristina d’Aro i 
Castell d’Aro.  
Fins el dia d’avui no s’ha justificat la necessitat d’aquest projecte, però sí s’ha demostrat 
que el mateix, en cas que es portés a terme, repercutiria negativament en el medi 
ambient i en la salut de les persones i hipotecaria el futur desenvolupament econòmic de 
la zona (turístic, agrícola,  etc.).  Això ha provocat el rebuig social d’associacions, 
entitats, veïns i fins i tot d’algun dels Ajuntaments suposadament beneficiaris, com és el 
cas de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.  
L’oposició popular ha portat a la companyia a sol·licitar la declaració d’utilitat pública 
d’aquest projecte al Consell Executiu de la Generalitat i, recentment, a sol·licitar a la 
Comissió d’Urbanisme de Girona l’autorització per a la instal·lació dels trams 
corresponents als termes municipals de Cassà de la Selva (DOG 28-11-97) i Llambilles 
(DOG 23-12-97).  
Els sotasignants consideren que no es pot continuar apostant pel model de 
desenvolupament energètic que representen projectes com aquest. La Construcció de la 
línia d’alta tensió de Juià a Castell d’Aro és un clar exemple de desenvolupament 
“insostenible”.  
Atès que aquest projecte repercuteix, a tots nivells, de forma negativa i que és rebutjat 
socialment.  
Atès que la Unió Europea, en el llibre Verd de la CE per una política energètica, 
estableix que els poders públics tenen el deure de fomentar l’eficiència energètica per 
tal de progressar cap a un model de desenvolupament sostenible i que la Generalitat de 
Catalunya s’ha manifestat en el mateix sentit signant la Declaració per al 
Desenvolupament de les Energies Renovables a l’Euroregió-febrer de 1997. 
Ateses totes aquestes circumstàncies, els sotasignants presenten davant el Ple el següent 
acord: 
PRIMER.- Instar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya a no declarar la 
utilitat pública de la línia elèctrica d’alta tensió de Juià a Santa Cristina d’Aro.  
SEGON.- Instar al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya per a que elabori un Pla Energètic per a la zona centre de la Costa Brava que 
prioritzi l’estalvi energètic i l’optimització de l’ús de l’energia, amb la implantació de 
tecnologies energètiques eficients (cogeneració, noves tecnologies del gas i elèctriques, 
etc) i amb l’aprofitament de les energies renovables (energia eòlica, energia solar 
tèrmica i fotovoltaica, biomassa, energia minihidràulica, etc.). 
TERCER.- Elaborar un Pla Energètic Local per a l’adopció de mesures d’estalvi 
energètic (com podrien ser les auditories energètiques, els plans d’estalvi d’energia en 



equipaments, edificis municipals, enllumenat públic, incentivar l’eficiència energètica 
en les promocions d’habitatges, etc) i per a mostrar la viabilitat de les tecnologies 
energètiques  i les  energies renovables proposades en el punt segon”.-       
       
El Sr. Postigo diu que si bé la Moció l'ha presentat el seu Grup, es fa extensiva en la 
seva presentació als grups del PSC i ERC. 
 
Seguidament el Sr. Postigo  diu  que el que es pretén amb la moció és evitar que el 
Consell Executiu  declari la utilitat pública, ja que lligant aquest tema  amb el punt 
anterior es pot donar el cas que el Consell Executiu  faci un conveni  amb Enher i que a 
canvi de diners declari la utilitat pública, ja que pel que es veu  la utilitat pública i 
l'interès social a canvi de diners es pot aconseguir. Diu que la seva intenció en el primer 
punt és aquesta, pel que fa al segon i al tercer és anar cap a un estalvi energètic. 
La Sra. Sancho lamenta la manera d'expressar-se del Sr. Postigo, ja que diu que sembla 
que no se sàpiga expressar sense atacar i ofendre. Que  una vegada més el Sr. Postigo no 
pot amagar el seu afany de protagonisme doncs ja va presentar una moció al Consell 
Comarcal i  que allà es va aprovar una contraproposta. Afegeix que els diferents grups, 
IC-EV, ERC i PSC,  han  presentat mocions en aquest sentit. Manifesta  que si en aquest 
moment encara no està resolt el tema de la línia d'alta tensió, és perquè l'equip de 
govern de l'Ajuntament de Llagostera, format per membres de CiU, s'hi  ha oposat  i que 
això és així tal com consta a  l'acta de la sessió de la Comissió de Govern de 27-8-1997, 
i que aquest fet  és el  que ha provocat que la utilitat pública l'hagi de declarar el  
Consell Executiu i no un altre organisme inferior. Sap que al Sr. Postigo li sap greu, que 
això ho  hagi fet el grup de CiU,  però  que és un fet. Per altra banda diu, s'ha enviat  al 
Departament d'Indústria l'estudi que els va fer arribar  la comissió d'afectats. Pensen que 
des de l'Ajuntament no es pot fer més del que s'ha fet i espera que no es declari la utilitat 
públicA. Com poden veure el  seu posicionament és clar i per tant això seria una 
redundància . Pel que fa a l'estudi energètic, tal com sap,   la Mancomunitat de 
l'abocador ja va encarregar un estudi i l'Ajuntament també ha fet el mateix   pel que fa el 
seu àmbit. Afegeix que també formaran part de la xarxa de municipis sostenibles. 
El Sr. Noguera diu que no estaria de més aprovar la moció per insistir. 
La Sra. Sancho  respon que com a Ajuntament ja ha  fet tot  el que podia fins al moment 
i de manera efectiva i que en tot cas , si es  declara  la utilitat pública s'estudiarà el que 
es pot fer. 
El Sr. Postigo diu que efectivament  si fins ara la línia no s'ha fet ha estat pel 
posicionament  de l'Ajuntament de  Llagostera, diu que com sap la Sra. Sancho, ell 
havia proposat endegar manifestacions al carrer, però que atès que la Sra. Sancho va dir 
que no ho  trobava bé i tenint en compte que varen considerar que portava el tema bé no 
varen fer res, mentre que si haguessin volgut protagonisme haurien anat a la seva.  No 
obstant  això, ara li dóna la sensació que s'ha tirat la tovallola i per això s’ha presentat la 
moció, ja que és sabut que el Consell Executiu declararà la utilitat pública  i 
l'Ajuntament no farà res o com a màxim un contenciós.  
La Sra. Sancho demana al Sr. Postigo que digui d'on treu aquesta sensació, ja que la 
seva postura no ha canviat i que com ell sap si l'Ajuntament volgués es podria atorgar la 
llicència. La Sra. Sancho acaba dient que és evident que l'equip de govern de 
l'Ajuntament de Llagostera ha fet tot el que ha pogut administrativament, a apart de les 
gestions polítiques. 
 
En contra                                            7      (CiU) 
A favor                                               5      (PSC, IC-EV, ERC) 



 
 
11è.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Pla pren la paraula i demana  com està el tema del Punt d'Informació Juvenil, si 
es tornarà a obrir i on.  
La Sra. Sancho respon que  el tema està pendent, ja que s'ha de situar en un lloc cèntric, 
s'ha pensat a la biblioteca, però hi ha problemes d'espai. 
 
El Sr. Postigo pren  la paraula i demana quan se'ls farà entrega de l'estudi de la zona 
industrial. 
El Sr. Bayé respon que ja se'ls va entregar. 
El Sr. Postigo diu que si el document que se'ls va entregar és l'estudi tan esperat, 
considera que és una presa de pèl, ja que sembla un treball de final de curs, que les 
propostes que fa l'estudi no és res nou, ja que són coses que ja s'havien dit  i que no diu 
res  de nou. Acaba dient que considera que s'han llençat els diners. 
 
El Sr. Noguera demana per què encara no s'ha fet la cessió a la Creu Roja del terrenys 
per construir-hi una nova seu. 
La Secretària respon que els terrenys es van expropiar  per ubicar-hi una instal·lació de 
la Creu Roja, i que es  pot fer la cessió al moment que sigui necessari. 
 
La Sra. Pla demana per què es contracta personal a través de les empreses de treball 
temporal. 
El Sr. Bayé respon que és per fer substitucions  puntuals, ja que és la manera més ràpida 
i eficaç. 
 
El Sr. Postigo diu que han demanat  que se'ls proporcioni periòdicament els llistats de 
les factures amb imputació de les partides.  
La Sra. Sancho respon que quan es faci la Comissió Especial de comptes tindran tota 
aquesta informació. 
El Sr. Postigo diu que la Sra. Sancho està equivocada i que ells com a  membres de la 
Comissió de Comptes tenen  dret a veure en tot moment tota la documentació. 
La Sra. Sancho respon que quan necessiti documentació la demani de manera  puntual i  
se li facilitarà. 
 
El Sr. Noguera demana com està el tema del carril bici, ja que a la Junta del Patronat 
d'Esports es va tractar el tema. 
La Sra. Gispert respon que el Consorci està treballant en el projecte  i que hi ha trams 
que s'hauran de recuperar, però que el tema va endavant. 
El Sr. Santamaria respon que el que demana el Sr. Noguera és fer uns circuits, 
independents del carril bici, que ho havien de tirar endavant el  club BTT. 
 
El Sr. Postigo demana com està el tema del local polivalent. 
La Sra. Sancho respon que l'empresa a qui es va adjudicar l'obra va demanar per 
introduir unes modificacions en el projecte i l'Ajuntament inicialment va dir que no, es 
va donar un termini perquè executés l'obra i ara s'ha de veure què fan. Si no fos possible 
que ho fessin s'hauria de mirar d'adjudicar-ho a l'altra empresa que va concursar. 
 



El Sr. Postigo demana com està el tema del pla parcial i reparcel.lació del terrenys on  
ha d'anar l'IES. 
La Sra. Sancho respon que diversos propietaris han manifestat la seva voluntat de fer-ho 
per compensació, concretament un 62 per cent de la propietat. I ara el que s'està 
intentant és que es faci cessió anticipada dels  terrenys de l'IES. 
El Sr. Postigo diu que l'Ajuntament havia  fet un canvi de sistema i que semblava que 
havia de portar la iniciativa. 
La Sra. Sancho respon que així és,  però que han presentat al·legacions en el període 
d'informació pública demanant poder fer el projecte per compensació.  
 
El Sr. Noguera demana si s'ha fet alguna gestió amb els pagesos per veure si trobarien 
interessant contactar amb un enginyer agrícola per rebre informació. 
La Sra. Gispert respon que no, però que els pagesos poden obtenir informació per 
diverses vies. 
 
El Sr. Noguera  demana a la Sra. Sancho que informi sobre temes de l’abocador de 
Solius  
La Sra. Sancho respon que  a l'última ordre del dia hi eren inclosos: La clausura de la 1ª 
fase, un accés alternatiu a l'abocador,  aprovar el pressupost   i demanar un estudi sobre 
l'aprofitament del biogàs. 
 
El Sr. Postigo fa un prec en el sentit que s'accepti la seva renúncia com  a membre de la 
Comissió Especial de Comptes i que s'inclogui el Sr. Navarro. 
El Ple accepta la   petició. 
 
El Sr. Postigo demana també que se li facin arribar les actes de les sessions del Patronat 
Municipal d'Esports.  
El Sr. Santamaría manifesta que se li faran arribar. 
 
El Sr. Noguera demana que se li doni la llista de les necessitats de les escoles de 
Llagostera. 
El Sr. Pareta diu que li farà arribar. 
 
El Sr. Postigo diu  que per tal d'alleugerir la feina dels treballadors de les oficines 
demana que ells mateixos es puguin fer les fotocòpies que necessitin. 
La Sra. Sancho respon que  no ho veu convenient i que és millor que ho demanin al 
personal. 
 
El Sr. Noguera demana que s'arrangi el camp de futbol, ja que està en unes pèssimes 
condicions.  
El Sr. Santamaría respon que està en unes condicions que podrien ésser més bones 
evidentment i que s’està mirant com es pot solucionar.    
 
El Sr. Noguera demana un minut de silenci perquè el Grup de CiU va aprovar les 
dictadures de Xile i Argentina.  
 
El Sr. Noguera no obté resposta a la seva petició.  
 



I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts menys cinc 
minuts de dotze de la nit, de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. 
Alcaldessa, de tot el que jo, la Secretària, en dono fe.   



ACTA Nº 2/98 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 25 DE FEBRER DE 1998.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre  del dia vint-i-cinc de febrer de mil nou-
cents noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís 
Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, 
Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloverras, Lluís Postigo García, 
Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a Secretària la de la 
Corporació, Sra. Dolors Torrents Barnadas.  
 
La Presidenta declara oberta la sessió.  
 
1r.- APROVACIÓ ACTA  SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
S’aprova per unanimitat dels presents  l’acta de la sessió anterior del dia 28-1-1998.  
 
2n.- RATIFICACIÓ ACOMIADAMENT SR. JOAQUIN FERNÁNDEZ 
CABRERA.- 
 
Es llegeix el següent Decret de l'Alcaldia de data  28-1-1998:   
 
“Vista la petició feta pel Sr. Joaquín Fernández Cabrera, membre de la Brigada 
Municipal d’Obres, sol·licitant que se li assigni un nou lloc de treball, ja que no li és 
possible seguir amb les tasques que ve desenvolupant, i que diu textualment “por 
motivos de salud no puedo desempeñar las funciones que tengo asignadas como peón de 
la brigada municipal”. 
Atès que no és possible accedir a la seva petició per no disposar de cap altre lloc de 
treball que s’adeqüi a les seves aptituds i que la situació d’aquest senyor constitueix una 
“ineptitud del treballador sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació en aquest 
Ajuntament i com a tal prevista com a causa d’acomiadament objectiu en l’article 52.a) 
de l’Estatut dels Treballadors. 
DISPOSO: 
1.  Extingir el contracte de treball del Sr. JOAQUIN FERNANDEZ CABRERA per 

concórrer la causa d’extinció dita acomiadament objectiu, amb efectes del proper dia 
28 de febrer de 1998. 

2.  Posar a disposició del treballador amb lliurament de xec nominatiu sèrie 101 núm. 
7.707.035-0 de la Caixa de Catalunya la quantitat de 659.333,-pessetes equivalents a 
20 dies de salari per any de treball amb prorrateig per mesos inferiors a l’any. 

3.  Comunicar al treballador el dret que li correspon d’absentar-se del lloc de treball 
durant 6 hores setmanals retribuïdes, amb l’objecte de cercar un nou lloc de treball. 

Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta. 
Llagostera, 28 de gener de 1998.” 
 
El Sr. Fabrellas pren la paraula i pregunta  si el motiu pel qual s'acomiada el Sr. 
Fernandez és el fet que no pugui desenvolupar la seva tasca, ja que li costa creure que 
no s'hagi pogut trobar un lloc de treball que pogués realitzar, ja que quan convé se'n 



creen de nous. Creu que amb aquests fets es fomenta l'atur en lloc de fomentar 
l'ocupació. 
El Sr. Bayé respon que,  tal com queda acreditat a l'expedient,  es tracta d'un 
acomiadament per causes objectives, ja que aquest senyor té unes limitacions físiques 
sobrevingudes que fan que no pugui desenvolupar amb normalitat la tasca que 
correspon al seu lloc de treball. 
El Sr. Postigo manifesta que el seu  grup s'abstindrà, ja que no coneixen el tema i 
tampoc n'han fet un seguiment. 
El Sr. Noguera  diu que aquest senyor quan va entrar a  l'Ajuntament va fer-ho  per 
recomanació i no es va seguir cap procés  de selecció i que es una pena que aquesta 
mena de contractacions hagin de costar diners . 
 
El Decret és ratificat amb el següent resultat: 
 
A favor                                  8       (CiU) 
Abstencions                          4       (Sra. Montserrat Pla, IC-EV i ERC) 
En contra                              1        (Sr. Fabrellas) 
 
3r.- COMPARÈIXER EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
INTERPOSAT PEL SR. JORDI CABARROCAS LLOVERAS.-  
 
Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Sancho pren la paraula i exposa que ja va explicar 
el tema a la Junta de Portaveus   i que es tracta de personar-se en el recurs contenciós 
interposat contra un acord de l 'Ajuntament, pel qual es va atorgar una llicència d'obres. 
La Sra. Pla manifesta que aquest senyor abans d'anar al contenciós  ja havia presentat 
queixes a l'Ajuntament i que sembla que no va haver-hi resposta. 
El Sr. Postigo diu que l'Ajuntament en moltes ocasions no actua com ho hauria de fer i 
que és una pena que un particular s'hagi de gastar uns diners  i que l'Ajuntament no faci 
res davant d'una llicència mal donada. 
La Sra. Sancho respon que, com sempre,  el senyor Postigo ha de dir que l'Ajuntament 
no fa res i que com molt bé sap això no és cert , ja que ha actuat amb contundència en 
molts casos, com és ara en el tema de Selva Brava i Font Bona. Que la llicència es va 
donar amb l'informe favorable dels tècnics i que és un dret que tenen tots els 
administrats de recórrer davant la justícia.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat:  
A favor 8 (CiU) 
Abstencions 5 (PSC, IC-EV i ERC)     
 
Primer.- Comparèixer com a demandat en el recurs contenciós-administratiu nº 
1.631/97, interposat pel Sr. Jordi Cabarrocas Lloveras, i que se segueix davant la Secció 
2ª de la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Segon.- Considerar acomplert el mandat de l’article 61 de la Llei jurisdiccional, en el 
sentit d’emplaçar el Sr. Robert Corominas Sayols, en tant que interessat directe, en 
virtut del Decret de l’Alcaldia de data 12-1-1998. 
Tercer.- Sol·licitar al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació 
de Girona que designi un dels seus lletrats en representació i defensa de l’Ajuntament en 
aquell procés. 
Quart.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com sigui necessari, per a l’atorgament de 
la corresponent escriptura notarial de poders per a plets. 
 
4t.- APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 1998.-  



 
Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Bayé pren la paraula i diu que amb  aquest 
pressupost,  pel que fa a la partida d'inversions,  es pretén consolidar  les estructures ja 
establertes. Fa un resum detallat de les diferents partides del pressupost. Diu que la 
càrrega financera és més baixa del previst degut a dos factors, per una banda el baix 
tipus d'interès i de l'altra els majors ingressos liquidats a l'últim exercici. Diu que els 
sous del personal s'incrementen un 2,1 per cent, que és el que fixa la Llei de 
pressupostos. Pel que fa a la plantilla de personal,  s'inclou una nova plaça de caporal i 
és  previst que se n'amortitzi una de guàrdia. Es contempla un lloc de treball 
d'encarregat de la brigada  i a la guarderia una nova educadora  per uns mesos. Segueix 
dient que el  pressupost d'ingressos, tot i que està comptat molt ajustat, preveu un 
increment del 2,7 per cent. Acaba dient que són molts el serveis que s'han de preveure 
en el pressupost,   que és molt ajustat i que  és el màxim  de real i equilibrat. 
La Sra.Pla pren la paraula i diu que,  pel que fa a les inversions celebren que hi hagi una 
partida important dedicada a l'arranjament dels carrers. Diu que com sempre les 
inversions estan inflades, ja que hi ha inversions que fa tres exercicis pressupostaris que 
s'arrosseguen, com és ara la urbanització del Puig del General i que encara no s'han fet. 
També diu que l'any passat es va acordar per Ple enjardinar la zona verda de les cases 
barates i que la partida que hi ha al pressupost per aquest concepte li sembla insuficient. 
Afegeix que com cada any els serveis socials són la ventafocs  del pressupost, ja que no 
hi ha partida suficient i que la partida que es destina per aquest concepte és ridícula si es 
compara amb la que es destina com a aportació al Patronat Municipal d'Esports, ja que 
si per exemple l'aportació de l'Ajuntament al Patronat de la Residència fos més elevada 
no s'haurien d'augmentar tant les quotes dels residents. 
El Sr. Bayé respon que, pel que fa a  la partida destinada a la urbanització del Puig del 
General, si bé  és cert el que ha dit la Sra. Pla, s'ha de tenir en compte que això no afecta 
el capítol d'inversions, ja que és una obra finançada en principi íntegrament pels veïns. 
El Sr. Ayach respon que al pressupost hi ha prevista partida suficient per a 
l'enjardinament de la zona de les cases barates. 
El Sr. Santamaria diu que, com molt bé sap la Sra. Pla, els residents de la residència 
paguen el que poden segons els seus mitjans. 
El Sr. Navarro pren la paraula i diu que hi ha hagut canvis en la presentació del 
pressupost en relació a l'any passat i que se’ls l’ha donat més tard  i no han tingut temps 
suficient per estudiar-lo. Demana en què consisteixen les inversions previstes al 
pressupost. El Sr. Bayé respon de manera detallada  quines són exactament les  
inversions. Pregunta també per l'increment de subvenció de l'ADF. També manifesta la 
seva sorpresa pel fet que del personal de l'hospital ara quasi tothom és qualificat , i ara 
no hi ha personal de neteja. Diu que en la càrrega financera s'ha de tenir en compte que 
aquests anys encara hi ha el préstec de 53 milions amb carència i que,  per tant, l'any 
que ve pujarà. També pregunta  per què es concentren les inversions importants en un 
sol any, el 1997, mentre que aquest any pràcticament tot  són inversions petites. Acaba 
dient que tot i que es diu que l'increment de tot el personal és del 2,1 per cent, ell ho ha 
comptat i troba petites diferències. 
El Sr. Bayé explica en què consisteixen les inversions que figuren al pressupost. Pel que 
fa a la càrrega financera , com ja ha dit,  són diversos els factors  que influeixen  en que 
pugi o baixi. No obstant això,  està dins d'uns límits més que acceptables. Pel que fa a 
l'increment de personal, ell també ho ha comptat i dóna exactament un 2,1. No obstant 
això,  s'ofereix per aclarir al Sr. Navarro el que calgui en aquest aspecte. 
La Sra. Gispert diu que l'increment de subvenció de l'ADF és perquè aquesta entitat ha 
hagut de fer una inversió important en la compra de maquinària. 
El Sr. Sanatamaria respon que el personal de l'hospital simultaneja les tasques , ja que 
així ho preveu el conveni. 



La Sra. Sancho explica que si les inversions importants es concentren en un exercici 
determinat, és`perquè  depenen de les subvencions que s'aconsegueixen d'altres ens i 
especialment les del PUOSC. 
El Sr. Noguera manifesta que  troba que la partida consignada per potenciar  la zona 
industrial és petita i troba que la política que porta l'equip de govern de promoció 
industrial no és bona. També troba a faltar una partida per arranjament del camp de 
futbol, cosa del tot necessària atès l'estat en què es troba,  així com les instal·lacions de 
la piscina. Pel que fa a les partides destinades a l'arranjament d’infrastructures  en zona 
rústica,  es podien  estalviar diners si els treballs els fes la Brigada.  Afegeix que troba a 
faltar una partida  destinada a la construcció d'un local de la Creu Roja  i també que la 
quantitat destinada a l'arranjament de zones verdes és insuficient i que caldria que hi 
hagués una partida per a  expropiacions de terrenys destinats a actuacions urbanístiques,   
com és ara al carrer Canigó, ja que així s'iria preparant el terreny pel moment que 
s'hagués d'actuar en els sectors. 
La Sra. Gispert respon que no és possible que la Brigada faci la feina d'arranjament de 
camins, ja que no hi ha prou personal. 
La Sra. Nohé diu que,  pel que fa al local de la Creu Roja, encara no hi ha acord entre 
els diferents òrgans de la Creu Roja. 
 
Sotmesa  la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat. 
 
A favor                                 8        (CiU) 
En contra                              5        (PSC, IC-EV, ERC) 
 
Primer.- Aprovar el pressupost general per a l’exercici de 1998, i la plantilla de 
personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, els 
quals queden establerts de la següent forma:  
 

PRESSUPOST MUNICIPAL 1998 
 

INGRESSOS 
 
Capítol    I. Impostos directes 194.300.000 
Capítol   II. Impostos indirectes   17.000.000 
Capítol  III. Taxes i altres impostos 150.988.026 
Capítol  IV. Transferències corrents 105.904.528 
Capítol   V. Ingressos patrimonials    550.000 
Capítol  VI. Alienació d’inversions reals    5.000.000 
Capítol VII. Transferències de capital  1.526.718 
Capítol VIII Actius financers                  0 
Capítol  IX. Passius financers   46.515.822 
 
 TOTAL INGRESSOS 521.785.094 
 
 
 
DESPESES 
 
Capítol    I. Despeses de personal 147.010.000 
Capítol   II. Despeses béns corrents i serveis 160.020.000 
Capítol  III. Despeses financeres 21.154.704 
Capítol  IV. Transferències corrents 37.723.352 



Capítol  VI. Inversions reals 124.604.214 
Capítol  VII. Transferències de capital 2.400.000 
Capítol VIII. Actius financers 0 
Capítol  IX. Passius financers 28.872.824 
 
 TOTAL DESPESES 521.785.094 
 
 
 

                     PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

 
                                            PRESSUPOST  - EXERCICI 1998 
 
 
 INGRESSOS 
 
 Capítol  I  Impostos directes                  0,- 
 Capítol II  Impostos indirectes                  0,- 
 Capítol III  Taxes i altres impostos  10.938.725,-              
 Capítol IV  Transferències corrents  21.400.000,- 
 Capítol V  Ingressos patrimonials         30.000,- 
 Capítol VI  Alienació d’inversions reals                 0,- 
 Capítol VII  Transferències de capital                 0,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
 
    TOTAL INGRESSOS  32.368.725,- 
 
 
 
 DESPESES 
 
 Capítol I  Despeses de personal  15.575.588,- 
 Capítol II  Despeses béns corrents i serv. 16.790.333,- 
 Capítol III  Despeses financeres           2.804,- 
 Capítol IV  Transferències corrents                  0,- 
 Capítol VI  Inversions reals                   0,- 
 Capítol VII  Transferències de capital     0,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
 
    TOTAL DESPESES  32.368.725,- 
 

   
 
 PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP 
BAULIDA 

 
 
                                            PRESSUPOST  - EXERCICI 1998 
 



 
 INGRESSOS 
 
 Capítol  I  Impostos directes                  0,- 
 Capítol II  Impostos indirecte                  0,- 
 Capítol III  Taxes i altres impostos  49.100.000,-              
 Capítol IV  Transferències corrents    9.500.000,- 
 Capítol V  Ingressos patrimonials         30.000,- 
 Capítol VI  Alienació d’inversions reals                 0,- 
 Capítol VII  Transferències de capital   2.400.000,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
 
    TOTAL INGRESSOS  61.030.000,- 
 
 
 
 DESPESES 
 
 Capítol I  Despeses de personal  43.925.000,- 
 Capítol II  Despeses béns corrents i serv. 14.105.000,- 
 Capítol III  Despeses financeres       600.000,- 
 Capítol IV  Transferències corrents                  0,- 
 Capítol VI  Inversions reals      2.400.000,- 
 Capítol VII  Transferències de capital     0,- 
 Capítol VIII  Actius financers                  0,- 
 Capítol IX  Passius financers                  0,- 
 
    TOTAL DESPESES  61.030.000,- 
 
 
PRESSUPOST CONSOLIDAT - EXERCICI 1998 
 
 
 AJUNTAMENT ESPORTS HOSPITAL CONSOLIDACIÓ TOTAL  . 
INGRESSOS                 
Capítol  I  194.300.000 0 0 0 194.300.000  
Capítol II  17.000.000 0 0 0 17.000.000 
Capítol III   150.988.026 10.938.725 49.100.000 0 211.026.751 
Capítol IV   105.904.528 21.400.000 9.500.000 (20.000.000) 116.804.528 
Capítol V 550.000 30.000 30.000 0  610.000 
Capítol VI   5.000.000 0 0 0 5.000.000 
Capítol VII  1.526.718 0 2.400.000 0 3.926.718 
Capítol VIII 0 0 0 0 0 
Capítol IX   46.515.822 0 0 0 46.515.822 
TOTAL: 521.785.094 32.368.725 61.030.000 20.000.000 595.183.819 
 
DESPESES 
Capítol I     147.010.000 15.575.588 43.925.000 0 206.510.588 
Capítol II    160.020.000 16.790.333 14.105.000 0 190.915.333 
Capítol III   21.154.704 2.804 600.000 0 21.757.508 
Capítol IV    37.723.352 0 0 (20.000.000) 17.723.352 



Capítol VI   124.604.214 0 2.400.000 0 127.004.214 
Capítol VII  2.400.000 0 0 0 2.400.000 
Capítol VIII 0 0 0 0 0  
Capítol IX   28.872.824 0 0 0 28.872.824 
TOTAL: 521.785.094 32.368.725 61.030.000 20.000.000 595.183.819 
 
 
 PLANTILLA 1998 

 
 
A.- PERSONAL FUNCIONARI 
 
Denominació            Nombre  Vacants  

Grup  
 
I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 

 
1.1. Secretari (vacant)   1 1 A  
1.2.  
1.3. Interventor(vacant)  1 1 A  

 
II.  ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 
2.1. Subescala tècnica  0 0 
2.2. Subescala administrativa  5 0 C 

 
III. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

 
3.1. Subescala tècnica  0 0 
3.2. Subescala de serveis especials: 

 
   3.2.1. classe: POLICIA LOCAL 
         Caporal   2 1 D 
         Agents (1 plaça a extingir)  8 0 D  
         Agent interí (6 mesos)   1 1 D  
 

3.2.2. classe: Places de Comeses Especials  0 0 
3.2.3. classe: PERSONAL D’OFICIS  2 0 E 

 
    



B. -PERSONAL LABORAL 
 
Denominació   Dedicació Règim 

laboral  
  Total/Parcial

 Indefinit/Temporal 
 
I.  D’ACTIVITAT CONTINUADA 

 
 Cap de Secció 1  I 
 Auxiliar administratiu 1  I 
 Auxiliar administratiu 1  I 
 Agutzil 1  I 
 Subaltern (reserva minusvàlid)  1 I 
 Auxiliar administratiu (reserva minusvàlid) 1  I 
 Capatàs brigada municipal 1 (vacant) I 
 Oficial 2ª de la brigada d’obres 2  I 
 Peó de la brigada d’obres 2  I 
 Arquitecte Tècnic  1 (vacant) I 
 Conserge CEIP 1  I 
 Professor  escola Belles Arts  1 I 
 Professor escola Artesania  1 I 
 Arxivera 1  I 
 Auxiliar Biblioteca 1  I 
 Secretària Dispensari Municipal 1  I 
 Directora Llar d’Infants 1  I 
 Professora Llar d’Infants 1  I  
 Educadora Llar d’Infants 1    I 
 Assistent infantil Llar d’Infants 1  I 
 Auxiliar de Serveis Socials  1 (vacant) I 
 
 

II.  D’ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA 
 
  Educadora infantil (7 mesos) 1 
  Auxiliar Serveis Socials (a extingir) 1 
 
                   PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

                                 PLANTILLA 1998 
                                                                                  dedicació 
                                                                          total                parcial 
.D’activitat continuada                          
 
Administratiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Monitor esportiu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Conserge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Netejadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
 
 
D’activitat temporal o durada determinada 
 



Socorristes piscina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  (dos mesos i mig) 
 

 
 PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL-RESIDÈNCIA JOSEP 
BAULIDA 

 
                                 PLANTILLA 1998 
                                                                                      dedicació 
                                                                              total                parcial 
.D’activitat continuada                          
Cuineres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 3 
Auxiliars de geriatria  . . . . . . . . . . . . . .                10       1  

   
Bugadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .                 1 
Netejadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . .                   1 
Auxiliar administrativa  . . . . . . . . . . . . .                                            1 
 
.D’activitat temporal o durada determinada 
 
Ajudanta de cuina. . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            1 
 

Segon.- Exposar-los al públic pel termini de 15 dies mitjançant anunci al B.O.P. a 
efectes de reclamacions. Si no es presenten reclamacions es considerarà aprovat 
definitivament.  
 
5è.- ADJUDICACIÓ OBRES CONSTRUCCIÓ DEIXALLERIA TIPUS “A”.-   
 
Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Postigo demana que se li entregui la norma tècnica 
sobre deixalleries actualitzada, ja que l'ha demanada diverses vegades i no s'ha fet. 
La Sra. Sancho diu que l’última que té l'Ajuntament és la mateixa que diu que té el Sr. 
Postigo, però que no obstant això s'intentarà buscar-la. 
El Sr. Noguera demana que totes les instal·lacions siguin adaptades a persones amb 
minusvalia física, ja que possiblement  seria possible que hi pogués haver alguns 
treballadors amb aquestes característiques. 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Primer.- Adjudicar definitivament la subhasta pública celebrada per a l’execució de les 
obres de construcció d’una deixalleria  “tipus A” a l’empresa 
EUROEXCAVACIONES S.A.,  pel preu de 11.157.774,-PTA (onze milions cent 
cinquanta-set mil set-centes setanta-quatre pessetes), I.V.A. inclòs.  
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè dins el termini de 10 dies hàbils després de la 
notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 
446.311,-PTA.    
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 97.7.442.62201 del 
pressupost municipal.  
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que oportunament se li indicarà 
concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
Cinquè.- Facultar l’Alcaldessa-Presidenta per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord.  
 



6è.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “LA 
CANYERA”.-  
 
Es llegeix la proposta d'acord i la Sra. Pla manifesta que no troba correcte que s'aprofiti 
una petita franja de terreny entre parcel·les per a zona verda, ja que no és aprofitable. 
El Sr. Llinàs respon que es tracta d'una adaptació del Pla Parcial a la realitat  actual. 
El Sr. Postigo demana si darrera d'aquesta modificació hi ha alguna cosa més, ja que 
l'experiència els ha demostrat  que per tal de desencallar les urbanitzacions s'ha arribat a 
pactes que no han quedat escrits. Pregunta per què es fa el canvi d’àmbit , diu que ja sap 
que aquest és un tema que s'arrossega de temps  i que  opinen que el tema de les 
urbanitzacions no s'ha dut prou bé, almenys fins ara. I demana si també hi ha alguna 
condició amb aquesta.  
La Sra. Sancho respon que no hi ha res que no estigui escrit, que aquesta aprovació és el 
primer pas per poder desencallar aquesta urbanització i que s'està treballant per poder 
obtenir les cessions de terreny obligatòries. 
Pel que fa al canvi d'àmbit,  la Secretària respon que aquest Pla Parcial és anterior a les 
Normes Subsidiàries i que hi havia una part que les Normes van incloure a la Mata i per 
això ara es redueix l’àmbit en aquest sentit. 
El Sr. Noguera diu que primer s'haurien de fer les cessions. 
La Sra. Sancho respon que no és així, ja que  primer cal que estiguin fixats els terrenys 
que hagin de ser objecte de cessió i que aquest és el primer pas per tirar-ho endavant. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat: 
 
A favor                             8       (CiU) 
Abstencions                      5       (PSC, IC-EV i ERC) 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial La Canyera, promogut per 
la Junta de Compensació. 
Segon.- Exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes mitjançant 
edictes que es publicaran en el B.O.P, en un dels diaris de major difusió provincial, i en 
el tauler d’edictes de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, les al·legacions que creguin oportú. 
 
7è.- ADHESIÓ AL PROJECTE DE LA CARTA D’AALBORG.-  
 
Es llegeix la proposta d'acord i el Sr. Ayach pren la paraula i diu que aquesta carta és un 
recull d'idees i principis que es  varen aprovar a la ciutat d'Aalborg. Aquest document 
permetrà signar convenis amb altres pobles que hi estiguin adherits i  exposa en síntesi 
quins són els principis que impulsen la proposta. 
El Sr. Postigo pren la paraula i diu que dubta que l'equip de govern sigui l'adequat per 
tirar endavant els projectes. Es queixa que  no se’ls comuniqués la convocatòria de la 
Diputació per assistir a la reunió on es tractava el tema. Diu que, malgrat tot això, estan 
satisfets amb el tema i que hi votaran a favor. 
La Sra. Sancho respon que ja estan habituats que s'associï a CiU amb grups que no 
valoren el medi ambient, mentre que altres grups  s'atribueixen el mèrit de lluitar en 
aquest camp, però que és evident que en tot els grups hi ha de tot. 
El Sr. Noguera diu que troba encertada la proposta, però que ara s'ha de veure com es 
porta a la pràctica. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels presents. 
 



Primer.- Adherir-se a la xarxa de Ciutats i Viles cap a la Sostenibilitat de les comarques 
de Girona, segons la Carta d’Aalborg.  
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Medi Ambient de la Delegació 
de Girona.  
Tercer.- Facultar l’Alcaldia-Presidència o persona en qui delegui, per a quantes 
actuacions siguin necessàries per a l’execució del present acord.  
 
8è.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE L'EXPEDIENT DE SUSPENSIÓ DE 
LLICÈNCIES  PER ACTIVITATS D'ÚS RAMADER.-  
 
La Sra. Sancho pren la paraula i demana que es declari d'urgència el tema, ja que ha 
rebut dues trucades interessant-se per instal·lar granges de porcs de grans dimensions i 
pensa que és interessant regular el tema amb més concreció del que fan les Normes 
Subsidiàries. 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
9è.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES D’EDIFICACIÓ I D’ACTIVITATS EN SÒL 
NO URBANITZABLE.-  
 
La Sra. Sancho pren la paraula i diu que es tracta de suspendre de manera cautelar 
l'atorgament de llicències  per a activitats ramaderes, tot i que només hi ha problemes 
amb les instal·lacions de granges de porcs, i que per tant, la modificació és quasi segur 
que només afectarà aquest tipus d'activitats. Afegeix que pobles veïns com  Caldes i 
Vidreres també han adoptat aquest acord  i que ha tingut reunions amb els Alcaldes 
d'aquestes poblacions i s'intentarà treballar conjuntament en l’elaboració d’una  
normativa  que   ho reguli.  
El Sr. Postigo diu que de la mateix manera que s'ha consultat els Alcaldes veïns, també 
es podia haver parlat amb la resta de grups del consistori. 
La Sra. Alcaldessa respon  que es faran reunions de treball abans de tirar endavant la 
nova normativa  i que si volen podran participar-hi. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb el següent resultat 
A favor                        11    (CiU, PSC i ERC) 
Abstencions                   2    (IC-EV) 
 
Primer.-Suspendre l’atorgament de llicències d’edificació i d’activitats destinades a ús 
ramader en sòl no urbanitzable per tal d’estudiar la reforma del planejament vigent pel 
que fa a les condicions d’implantació d’aquests establiments.  
Segon.- La suspensió tindrà una vigència màxima d’un any a partir del moment de la 
seva publicació.      
 
10è.-DECLARACIÓ  D’URGÈNCIA DE LA  MOCIÓ SOL·LICITANT  AL 
DEPARTAMENT DE CULTURA D’INVERTIR L’U PER CENT CULTURAL 
EN EL TERME DE LLAGOSTERA.-  
 
El Sr. Noguera  pren  la paraula i demana que per urgència s'aprovi una Moció  conjunta 
dels diferents grups, sol·licitant que  l'1 per cent de les obres que es realitzen al municipi 
es destini a inversions culturals.   
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
11è.- MOCIÓ DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS SOL·LICITANT  AL 



DEPARTAMENT DE CULTURA D’INVERTIR L’U PER CENT CULTURAL 
EN EL TERME DE LLAGOSTERA.-  
 
Primer.- Sol·licitar al Conseller 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 Conseller de Cultura que, en cas que no sigui així, es destini 
aquesta reserva  a la recuperació, la conservació o l’acreixement del patrimoni cultural 
del municipi.  
Tercer.- Sol·licitar al Conseller  de Cultura que permeti que l’Ajuntament de Llagostera 
intervingui en la presa de decisió sobre la destinació d’aquesta inversió. 
Quart.- Facultar l’Alcaldessa-Presidenta per a les gestions i les signatures que siguin 
necessàries per a l’execució d’aquest acord. 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Conseller i a la Delegació  Territorial a Girona del 
Departament de Cultura.       
 
12è.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Pla demana què es pensa fer amb les infraccions urbanístiques que s'han 
sancionat però que són legalitzables. Diu que s'haurien, com a mínim, d'inscriure al 
Registre, ja que així no prescriuen. 
La Sra. Sancho respon que s'hauria d'ordenar l'enderroc, però mentre no es fa es pot 
mirar aquesta possibilitat d'inscriure al Registre l'expedient d'infracció. 
 
El Sr.Postigo demana com està el tema de la construcció del  local polivalent. 
El Sr. Llinàs respon que l'empresa adjudicatària proposava de fer unes modificacions 
que minvaven la qualitat de l'obra i no es varen acceptar  i que renunciaran a fer-la. 
 
El Sr. Noguera demana quina utilitat té una font instal·lada a la Plaça de Catalunya. 
La Sra. Alcaldessa respon que efectivament es va instal·lar, però que mai ha funcionat. 
 
El Sr. Postigo diu que els llums estan trencats. 
El Sr. Llinàs diu que s'ha d'estudiar un canvi de sistema. 
 
La Sra. Pla diu que els llums de la Plaça, davant del Casino, no donen prou llum. 
La Sra. Sancho respon que la instal·lació es va fer quan es va urbanitzar la plaça, que 
són llums de disseny i que sembla que haurien d'estar prou estudiats. 
   
La Sra. Pla demana que puguin tenir accés lliure i obtenir fotocòpies de tots els 
documents que hi ha als expedients que van al Ple, ja que diu que hi ha un informe del 
Departament de Governació que els reconeix aquest dret. 
La Sra. Sancho diu que ja s'ho estudiarà. 
 
El Sr. Navarro demana que s'estudiï la possibilitat de tenir un sol lampista per al 
manteniment de l'enllumenat públic  mitjançant un concurs, ja que estan segurs que 
seria un estalvi. 
El Sr. Llinàs respon que ja s'havia mirat, fins i tot  s'havia pensat contractar una persona 
per a aquesta tasca, però que era un problema per la maquinària que es necessita. Quant 
a tenir un sol lampista, és més difícil que el servei quedi cobert tots els dies i totes les 
hores amb un sol  industrial. 
 



La Sra. Pla demana si es pensa fer la inspecció obligatòria de la xarxa d'enllumenat 
públic. 
La  Sra. Sancho respon que farà una consulta al Sr. Gayolà,  
 
El Sr. Noguera pren la paraula i demana quina llicència té la fleca que s'ha obert a  Can 
Montiel i també si es va donar llicència per rehabilitació, ja que com que és un edifici 
afectat, això no pugui representar que es cas de voler executar el planejament donés lloc 
a més indemnitzacions. 
La Sra. Sancho diu que es mirarà i es respondrà en el proper Ple. 
 
El Sr. Navarro diu que varen demanar que es fes una normativa per a l'atorgament de 
subvencions a entitats i encara no s'ha fet. 
El Sr. Bayé respon que la partida de subvencions ja està distribuïda. 
La Sra. Sancho respon que encara no s'ha fet la normativa. 
 
El Sr. Noguera demana com està el tema d'una fira de restauradors que es va parlar ja fa 
temps. 
La Sra. Sancho respon que té coneixement que els restauradors s'han reunit per trobar 
un producte i un postra típic de Llagostera. Diu que es faran cartes als restaurants, bars , 
carnisseries i pastisseries  per tirar endavant el projecte. 
 
El Sr. Noguera fa un prec en el sentit que es requereixi el propietari de la casa  de 
davant la IGA perquè l’arrangi.  
 
El Sr. Postigo diu que té coneixement,   per les últimes reunions que s'ha fet pel tema de 
la línia d'altra tensió, que ENHER ha fet ofertes econòmiques  als propietaris i demana 
si l'Ajuntament n'ha rebut alguna , ja que en una reunió pel tema de la urbanització del 
Carrilet, el tècnic Sr. Gayolà  va dir que s'havia obtingut una baixa important en el preu  
de les instal·lacions elèctriques, ja que s'havia negociat una cosa a canvi d'una altra. 
La Sra. Sancho respon que l'Ajuntament no ha rebut cap oferta econòmica i que en tot 
cas,  si es va obtenir una rebaixa important en el tema del Carrilet, ella mai va prometre 
ni comprometre's a cap canvi, i que en tot cas si a la companyia  li va semblar així  va  
ésser completament subjectiu.  
 
El Sr. Postigo demana al Sr. Santamaria que se li facin arribar les còpies de les actes 
dels òrgans del patronat d'Esports. 
El Sr. Santamaria diu que ja va dir-ho al Secretari-delegat però que li tornarà a dir. 
 
El Sr. Postigo demana sobre l'escrit que ha entrat la Diputació sol·licitant que es 
cancel·li el deute que té l'Ajuntament per l'IAE que recapta a compte de la Diputació. 
També demana si el deute està reflectit en el comptes municipals. 
El Sr. Bayé diu que efectivament s'ha fet una conveni per cancel·lar aquest deute que 
s'arrossega de diversos anys. 
La Secretària informa que el deute està reflectit en el comptes que cada any se sotmetem 
a informe de la Comissió Especial de Comptes i aprova el Ple municipal.  
 
El Sr. Noguera demana de nou pel carril de bicicletes. 
La Sra. Gispert  respon  que tal com es va dir a un altre Ple el Sr. Noguera no fa 
referència al carril bici pròpiament dit, sinó a l’habilitació d’uns camins per bicicletes 
que haurien de fer el Club BTT.   
 



El Sr. Navarro demana què s'ha fet   en relació a l'abocament de runes que ha denunciat 
tantes vegades i que és evident que l'Ajuntament hi hauria de fer alguna cosa. 
El Sr. Llinàs respon que no hi ha hagut més abocaments des  que es va avisar el 
propietari. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les dotze de la nit s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la Secretària, 
que ho certifico.  



ACTA Nº 3/98 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 
D’ABRIL DE 1998.- 
 
A la vila de Llagostera, a les nou del vespre del dia vint-i-nou d’abril de mil nou-cents noranta-
vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió ordinària  sota la 
Presidència de l’Alcaldessa, Sra. Pilar Sancho Espigulé, i amb l’assistència dels Regidors Srs. 
Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, 
Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan 
Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua 
com a Secretària habilitada la Sra. Núria Comas Ventura.  
 
La Presidenta declara oberta la sessió i manifesta que els punts 15 i 19 relatius a “l’aprovació dels 
preus contradictoris i millores tècniques del contracte d’obres del local polivalent” i “aprovar el 
canvi de traçat del camí veïnal que travessa la finca “Casa nova d’en Llorenç” del veïnat de 
Panedes” respectivament,  es retiren de l’ordre del dia atès que falta incorporar-hi documentació. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
La Presidenta pren la paraula i demana poder matisar que en el punt 9è, en la seva intervenció, on 
diu:  “… i s’intentarà fer una normativa homogènia”, el que ha de dir és que  “… s’intentarà 
treballar conjuntament en l’elaboració d’una normativa que ho reguli”, ja que les realitats dels tres 
municipis són diferents. 
 
S’accepta l’esmena i l’acta és aprovada per unanimitat. 
 
2n.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL, DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HOSPITAL “JOSEP BAULIDA”  DE L’EXERCICI DE 
1997.-  
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia de data 15-4-1998 relatiu a la liquidació del pressupost 
general de l’exercici de 1997, que diu: 
 
“DECRET D’ALCALDIA.-  
Confeccionada per la Intervenció Municipal la liquidació del pressupost general de l’exercici de  
1997 
DISPOSO: 
1r.- Aprovar les liquidacions del Pressupost Municipal, del Patronat Municipal d’Esports i del 
Patronat Municipal de l’Hospital “Josep Baulida”, de l’exercici de 1997. 
2n.- Aprovar el seguiment d’exercicis tancats. 
3r.- Aprovar l’estat de Tresoreria a 31-12-1997. 
4t.- Aprovar l’estat dels remanents de crèdit.  
5è.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri.  
Manat i signat per la Sra. Alcaldessa-Presidenta. 
Llagostera, 15 d’abril de 1998. 
L’Alcaldessa. Davat meu, La Secretària hbta”. 
 
El Ple en queda  assabentat. 
 



3r.- RATIFICAR EL CONVENI SUBSCRIT AMB EL SR. EDUARD PUIG PUJOL 
RELATIU A LA FINCA DEL MAS BOIX (SECTOR F-19 “AERÒDROM DE 
LLAGOSTERA”).  
 
Vist el conveni urbanístic signat amb el senyor EDUARD PUIG i PUJOL en data 30 de març de 
1998, pel qual el senyor Puig reconeix i accepta el deute en concepte de diferents tributs locals 
que graven la finca “Mas Boix”, desistint, per tant, de tots els recursos que té interposats, mentre 
que l’Ajuntament s’obliga a iniciar els tràmits administratius necessaris per a la desqualificació 
urbanística de la finca indicada, per tal que passi a tenir la consideració de sòl no urbanitzable, 
El Ple de la Corporació, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.-  Aprovar i ratificar en tots els seus termes el conveni urbanístic signat amb el senyor 
Eduard Puig i Pujol en data 30 de març de 1998. 
Segon.- Notificar-ho al servei de recaptació municipal i a l’interessat. 
 
Després de diverses intervencions per part dels diferents grups municipals manifestant la seva 
inquietud pel fet que es segueix mantenint part de la finca “Mas Boix” objecte de desqualificació 
com a “sistema general dins del règim de sòl no urbanitzable” la part grafiada com a pista 
d’aterratge i, concretament la intervenció del Sr. Postigo assenyalant que si bé es qualificarà la 
finca “Mas Boix” com a sòl no urbanitzable, la part afectada per la pista d’aterratge podrà ésser 
venuda pel Sr. Puig als promotors de l’Aeròdrom a un preu sensiblement més alt, tot i que amb la 
requalificació tributarà per sòl rústec i el fet que amb la requalificació queda pràcticament a mans 
d’un únic propietari la quasi totalitat de l’àmbit de l’aeròdrom, la Sra. Alcaldessa assenyala que a 
l’hora de signar el conveni s’ha valorat el fet de reduir l’àmbit del sector de l’aeròdrom, la retirada 
del recurs interposat  contra l’Ajuntament i el cobrament del deute pendent. 
El Sr. Noguera proposa deixar aquest tema sobre la taula per estudiar la possibilitat de desafectar 
del tot els terrenys que segueixen considerant-se com a pista d’aterratge. No s’accepta la proposta  
del Sr. Noguera. 
 
 La proposta és aprovada amb el següent resultat: 8 vots favorables (CiU) i 5 vots en contra (PSC, 
IC-EV i ERC). 
 
4t.- RATIFICAR EL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL LOCAL DEL CARRER 
CONSELLERS Nº 11, BAIXOS, AL GRUP DE RAMADERS DEL GIRONÈS.-   
 
Prèvia deliberació sobre altres possibles futurs usuaris del local objecte de cessió, s’acorda per 
unanimitat ratificar el conveni signat en data 1-1-1998, entre l’Ajuntament de Llagostera i el Sr. 
Jaume Mallorquí Vidal, en representació del SAT 1290 - 178 Cat. - Ramaders del Gironès, de 
cessió d’ús del local del carrer Consellers nº 11, baixos, per utilitzar-lo com a seu del Grup.  
 
5è.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 
1998.- 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de febrer de 1998, va aprovar inicialment 
el Pressupost Municipal i el dels seus Organismes Autònoms per a l’exercici 1998 i la plantilla de 
personal que comprèn tots els seus llocs de treball.  
Atès que aquell acord va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en el B.O.P. núm.33, de 
10 de març de 1998. 
Atès que durant el termini de quinze dies que va romandre exposat s’ha formulat una sola 
al·legació, per part del caporal de la Policia Local, Joan Linde Ribas.  



Atès que aquesta al·legació ha estat informada pel lletrat assessor de la Corporació en substitució 
de la secretària  actualment vacant.  
D’acord amb l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
El Ple, prèvia deliberació, i per majoria absoluta, acorda:  
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel caporal de la Policia Local, Joan 
Linde Ribas, pels següents motius: 
“La primera al·legació fa referència al fet que s’hagi suprimit una plaça d’agent i se n’hagi creat 
una nova de caporal, sense que ell, en qualitat de cap del cos, hagi demanat mai una modificació 
de la composició de la plantilla en aquest sentit, cosa que contravindria l’article 27.b de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que estableix que correspon al cap del cos avaluar 
les necessitats de recursos humans i formular les propostes pertinents. 
Aquesta al·legació, però, no hauria de ser admesa per tal com s’ha d’entendre que l’esmentada 
competència del cap del cos no té caràcter exclusiu i que, en definitiva, d’acord amb l’article 
50.2.k de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament, com a òrgan suprem i 
sobirà de la Corporació, té l’atribució última d’aprovar, i per tant, de modificar o reestructurar la 
plantilla de personal. 
Per aquest mateix motiu tampoc haurà de prosperar l’obligació fonamentada en el fet que no se li 
hagin consultat aquelles modificacions. 
La segona al·legació qüestiona l’oportunitat de l’augment del nombre de caporals quan hi ha una 
disminució del nombre d’agents. 
Aquesta al·legació també hauria de ser desestimada perquè, a banda de la facultat suprema que té 
atribuït el Ple en ordre a la reestructuració de la plantilla, res no impedeix de crear una nova plaça 
de caporal encara que se’n suprimeixi una d’agent si, com és el cas, l’òrgan decisori interpreta que 
per a una plantilla de set agents, més un altre d’interí, és necessària l’existència de dos caporals i 
no només un. 
D’altra banda, contràriament al que opina l’al.legant, tampoc s’entén necessària la comunicació 
individual prevista a l’article 57 de la Llei 30/1992, perquè no té la consideració d’interessat, atès 
que els seus drets subjectius no en resulten afectats.” 
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal i els dels seus Organismes Autònoms per 
a l’exercici 1998 i la plantilla de personal que comprèn tots els seus llocs de treball. 
Tercer.- Publicar aquest acord al B.O.P., de forma resumida, i trametre una còpia completa del 
Pressupost General a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
En la deliberació d’aquest punt, la Sra. M. Pla manifesta que el seu grup  vota en contra, tal  com 
ho va fer  en l’aprovació inicial, i demana per què no es cobreix la plaça d’agent que deixa lliure 
el nou caporal. 
Els Srs. Postigo i Navarro  pregunten per què s’ha nomenat ja un segon caporal de la Policia Local 
si tot just avui s’aprova la plantilla de personal i exposen que el procediment seguit en el 
nomenament interí d’aquest segon Caporal i les funcions que se li han assignat és irregular. 
La Sra. Alcaldessa i el Sr. Santamaria exposen els motius d’aquest nomenament interí i la 
innecessarietat de cobrir la plaça d’agent. 
No s’accepten les explicacions donades i manifesten que el seu grup vota en contra. 
El Sr. Noguera per la seva part  explica que el seu vot és desfavorable ja  que aquests problemes 
no es donarien i el municipi s’estalviaria despeses de formació dels agents que posteriorment 
canvien de cos, si els agents fossin només vigilants i la resta de funcions les assumís la Policia 
Autonòmica.  
La proposta  és aprovada amb el següent resultat: 8 vots favorables (CiU) i 5 vots en contra (PSC, 
IC-EV i ERC). 
 



6è.- APROVAR L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 1998.- 
 
La plantilla de personal en la qual hi ha compresos els llocs de treball reservats a funcionaris i 
personal laboral de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms comprèn diverses vacants. 
Ara procedeix aprovar i publicar l’oferta anual de les places vacants. 
El Ple, prèvia deliberació, per majoria absoluta, acorda:  
Primer.-Aprovar l’oferta d’ocupació del personal d’aquest Ajuntament per a l’any 1998, que 
comprèn els llocs de treball vacants de funcionaris i personal laboral de la Corporació i els seus 
Organismes Autònoms, que es relacionen a continuació: 
PERSONAL AJUNTAMENT 
Personal funcionari  
Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials 
PROMOCIÓ INTERNA (CONCURS-OPOSICIÓ) 
1 Caporal de la Policia Local 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 
1 agent interí de la Policia Local, 6 mesos - grup D 
Personal laboral  
CONCURS LLIURE 
1 peó de la Brigada Municipal - a temps total. 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 
1 Capatàs de la Brigada Municipal -a temps total 
1 Auxiliar administratiu per a Serveis Socials -a temps parcial. 
Segon.- Publicar-ho en el B.O.E., D.O.G.C. i  B.O.P. 
 
En la deliberació d’aquest punt, la Sra. Pla pren la paraula i demana per què no s’inclou en l’oferta 
pública d’ocupació el personal que necessita el Patronat Mpal. d’Esports i el de l’Hospital Josep 
Baulida. 
Li respon el Sr. Bayé dient que el motiu és la impossibilitat d’avaluar quines seran les necessitats 
de personal per als diferents serveis i que, cada vegada que aquests organismes necessiten 
personal, se’n dóna publicitat suficient per a la seva contractació. 
El Sr. Postigo manifesta que el seu grup s’absté donat que no poden avaluar les necessitats dels 
serveis ni les necessitats de personal. 
El Sr. Noguera proposa ampliar l’oferta pública convocant 2 places de peó per a la Brigada 
Municipal i no només una. 
La Sra. Alcaldessa respon que si es comprova que és insuficient,  l’any que ve es plantejarà el fet 
de crear-ne una altra. 
La proposta és aprovada amb el següent resultat:: 8 vots favorables (CiU), 4 abstencions (PSC i 
IC-EV) i 1 vot en contra (ERC).  
 
7è.- APROVAR LES BASES QUE  REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR LA 
VACANT DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL.-  
 
Acordada l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 1998 que inclou la vacant 
de Caporal de la Policia Local, correspon ara procedir a fer els tràmits per cobrir aquesta vacant.  
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per cobrir en propietat la vacant de 
Caporal de la Policia Local, per promoció interna, pel sistema de concurs-oposició.  
Segon.- Publicar la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 



Obert el torn de paraules, els representats d’IC-EV exposen la conveniència que en el Tribunal 
qualificador hi figuri el cap de la Policia  Local i consideren que no s’ajusten al principi d’igualtat 
els mèrits que es puntuen en la fase de concurs. 
Per part del grup de CiU s’accepta l’esmena a la composició del Tribunal qualificador i s’aprova  
la proposta amb el següent resultat: 10 vots favorables (CiU i PSC) i 3 vots en contra (IC-EV i 
ERC). 
 
8è.- APROVAR LES BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER AL 
NOMENAMENT INTERÍ D’UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL.-  
 
Acordada l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 1998 que inclou la vacant 
d’una plaça d’Agent interí de la Policia Local per sis mesos, correspon ara procedir a fer els 
tràmits necessaris per cobrir aquesta vacant.  
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:   
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per al nomenament interí per 6 
mesos, d’una plaça d’Agent de la Policia Local, per concurs-oposició lliure.  
Segon.- Publicar la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.   
 
Obert el torn de paraules, el grup municipal d’IC-EV insisteix que en el Tribunal qualificador hi 
consti el cap de la Policia Local. 
Per part del grup de CiU s’accepta l’esmena. 
S’aprova la proposta amb el següent resultat:  10 vots favorables (CiU i PSC), 2 abstencions (IC-
EV) i  1 vot en contra (ERC). 
 
9è.- APROVAR LES BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA, A TEMPS PARCIAL, D’UN AUXILIAR 
ADMINISTRATIU PER A SERVEIS SOCIALS.  
 
Acordada l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 1998, que inclou la vacant 
d’una plaça d’auxiliar administratiu de Serveis Socials, correspon ara procedir a fer els tràmits 
necessaris per cobrir aquesta vacant. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a la contractació laboral 
indefinida, a temps parcial, d’una plaça d’auxiliar administratiu de Serveis Socials.  
Segon.- Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i un extracte al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al Boletín  Oficial del Estado.  
 
En la deliberació d’aquest punt de l’ordre del dia  i a proposta de la Sra. Pla, s’accepta l’esmena 
per tal  que no consti en el  punt “e) Condicions i requisits”  de les bases de la convocatòria el 
concepte “defecte físic”.  La Sra. Pla diu que tot i que el seu grup hi vota a favor, no creu oportú 
que es valori qualsevol titulació superior sinó només les relacionades amb sanitat o formació 
empresarial. 
Pel grup municipal d’IC-EV, el Sr. Postigo manifesta que el seu grup s’absté, donat que no poden 
avaluar les necessitats del servei ni les necessitats de personal. 
S’aprova la proposta amb el següent resultat:  11 vots favorables (CiU, PSC i ERC), i 2 
abstencions (IC-EV). 
 
10è.- APROVAR LES BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA D’UN PEÓ I D’UN CAPATÀS DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL.  



 
Acordada l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 1998, que inclou les 
vacants d’una plaça de peó i una altra de capatàs de la Brigada Municipal, correspon ara procedir 
a fer els tràmits necessaris per cobrir aquestes vacants.  
El Ple, prèvia deliberació,  acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a la contractació laboral 
indefinida, d’una  plaça de peó i una altra de capatàs de la Brigada Municipal.  
Segon.- Publicar la  convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i un extracte al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado.  
 
En la deliberació d’aquest punt, i a proposta del Sr. Fabrellas, s’accepta incloure en el 3r. exercici 
de la convocatòria per a la contractació d’un capatàs, el tema “Coneixements sobre seguretat 
laboral”. 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 10 vots favorables (CiU i PSC) i 3 abstencions (IC-
EV i ERC). 
 
11.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE RESPONSABLE DEL REGISTRE CIVIL.-     
 
Vist l’escrit tramès per la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, en relació amb el nomenament de Responsables dels Registres Civils de 
municipis de menys de 7.000 habitants, d’acord amb el que disposa l’ordre del Departament de 
Justícia de 28 de maig de 1991,  
El Ple acorda per unanimitat:    
Primer.- Proposar a l’Honorable Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya el 
nomenament de Dolors Xirgu Rabassedas com a Responsable del Registre Civil de Llagostera. 
Segon.- Trametre la certificació d’aquest acord a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES RELATIVA AL SECTOR F-19 “AERÒDROM DE LLAGOSTERA”.  
 
Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament redactat per 
l’arquitecte Ramon Bosch Agustí i promogut pel senyor Eduard Puig i Pujol, consistent en la 
desqualificació de la finca anomenada Mas Boix, actualment inclosa dins l’àmbit del sòl apte per 
a urbanitzar “Aeròdrom de Llagostera” (sector F-19), i el passi a la condició de sòl no 
urbanitzable. 
Atès que aquest projecte ha estat informat favorablement per la Comissió de Govern de data 10-
12-1997, i pels Serveis Territorials d’Urbanisme en data 6-2-1998. 
Atès que la tramitació administrativa de la desqualificació proposada és una obligació assumida 
per l’Ajuntament en el conveni urbanístic signat amb el propi senyor Puig en data 30-3-98. 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal i dels serveis jurídics municipals. 
D’acord amb l’article 59 i concordant del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa 
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 
El Ple de la Corporació acorda, prèvia deliberació, per majoria absoluta:   
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries, 
redactat per l’arquitecte Ramon Bosch Agustí i promogut pel senyor Eduard Puig Pujol, consistent 
en la desqualificació urbanística de la part de la finca coneguda per “Mas Boix” inclosa dins 
l’àmbit de sòl apte per a urbanitzar “Aeròdrom de Llagostera” (sector F-19), condicionant 
l’aprovació provisional a:  



 la presentació del projecte degudament visat i on es mantingui la classificació, com a sistema 
general dins del règim de sòl no urbanitzable, de la part de finca afectada per la pista 
d’aterratge (indicant la superfície de la mateixa i la seva descripció i emplaçament). Per a la 
tramitació del Pla Parcial del sector caldrà que els promotors acreditin tenir la disponibilitat 
d’aquell tros de finca. 

 Indicar en el plànol la superfície de terreny que s’incorpora al sòl no urbanitzable assenyalant 
el que correspon a sòl agrícola, a sòl forestal i a sòl rústec. 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, a comptar de la publicació d’aquest 
acord al B.O.P., perquè tothom qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions que cregui oportú. 
Tercer.- Notificar-ho individualment a la resta de propietaris del sector “Aeròdrom de 
Llagostera”, perquè en el mateix termini d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, 
puguin també examinar el projecte i presentar les oportunes al·legacions. 
 
En la deliberació d’aquest punt, els diferents grups municipals es ratifiquen en tot l’exposat en el 
3r. punt de l’ordre del dia referent a la ratificació del conveni signat amb el Sr. Puig. 
La proposta queda aprovada amb el següent resultat: 8 vots favorables (CiU) i 5 vots en contra 
(PSC, IC-EV i ERC). 
 
13è.- SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CANVI DE SISTEMA 
DE GESTIÓ DEL SECTOR “GANIX”.-   
 
El Ple de l’Ajuntament de data 29-10-1997 va aprovar inicialment el canvi de sistema d’actuació 
del sector GANIX, en el sentit que s’executaria per cooperació en lloc de per compensació com 
estava previst. 
No obstant, en el termini d’informació pública obert a l’efecte, PROMOCIONS INSFE S.L., en 
qualitat de propietari d’una bona part dels terrenys del sector, va presentar un escrit d’al·legacions 
posteriorment completat per un altre escrit, en què  posa de manifest el seu convenciment de 
poder desenvolupar el sector per compensació i, a més, assumeix una sèrie d’obligacions i 
compromisos que satisfan tots els objectius municipals en el sector, que, en síntesi, es concreten 
en la cessió anticipada dels terrenys destinats a la futura construcció de l’IES i en l’execució dels 
accessos al referit equipament docent en el moment que així ho requereixi l’Ajuntament. 
Atès que la predisposició dels promotors al fet que l’Ajuntament pugui assolir els seus objectius 
com més aviat millor es posa també de manifest en el fet que hagin presentat ja per  a la seva 
tramitació administrativa el Pla Parcial del sector. 
El Ple de la Corporació, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:   
Primer.- Suspendre la tramitació de l’expedient de canvi de sistema d’execució del sector 
GANIX, iniciat per acord plenari de 29-10-1997, autoritzant que sigui gestionat pel sistema de 
compensació, sense perjudici que l’Ajuntament pugui reemprendre la tramitació suspesa i aprovar 
definitivament el canvi de sistema iniciat, si s’incomplís qualsevol dels compromisos assumits pel 
promotor principal. 
Segon.- Notificar-ho a tots els propietaris de terrenys inclosos en el sector GANIX. 
 
En el torn de paraules la Sra. Pla manifesta que el seu grup vota en contra del canvi de sistema 
perquè això alentirà tot el procés del projecte de l’IES, ja que sempre sorgeixen problemes i 
creuen que seria millor que s’executés pel sistema per cooperació. 
La Sra. Alcaldessa respon que els propietaris ja han fet la cessió anticipada dels terrenys destinats 
a equipaments i per això  s’ha cregut oportú suspendre el canvi de sistema. 
El Sr. Navarro demana per què es fa exactament aquest canvi ja que en l’escrit d’al·legacions 
presentat per Promocions Insfe S.L. es fa referència al fet que “ … es considera que la tramitació 



del canvi de sistema d’actuació que està seguint l’Ajuntament no s’ajusta al procediment establert, 
…” , i demana a la Sra. Alcaldessa la resposta per escrit contestant aquestes al·legacions. 
La Sra. Alcaldessa es compromet a contestar-les i  respon que el tràmit seguit és correcte i que el 
que ha fet suspendre el canvi de sistema és el fet  que els promotors han assumit uns 
compromisos, han acreditat que estan en possessió de més del 60 % de la propietat dels terrenys, 
disposen dels terrenys destinats a equipament públic, etc. 
En les seves intervencions els Srs.  Postigo i Noguera coincideixen en  manifestar que el seu vot 
és favorable perquè no volen posar cap traba per tal que l’IES s’enllesteixi el més ràpidament 
possible. Tot i això consideren que el fet d’haver de buscar un nou emplaçament ha estat una 
argúcia per part d’Ensenyament només per guanyar temps davant la impossibilitat d’executar-lo 
abans, ja que només hi ha una diferència de 350 m. entre l’emplaçament inicial i l’actualment 
proposat. 
La Sra. Alcaldessa respon que efectivament haver de trobar un nou emplaçament per a l’IES ha 
suposat un esforç complementari que ha entorpit i allargat el procés, tot i que opina que el nou 
emplaçament és millor, ja que queda més integrat i més a prop de la zona d’equipaments. 
La proposta queda aprovada amb el següent resultat : 11vots favorables (CiU, IC-EV i ERC) i 2 
vots en contra (PSC). 
 
14è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR “GANIX”.-  
 
Vist el projecte de Pla Parcial del sector residencial  GANIX,  redactat per l’arquitecte Pere Fina i 
Segura, promogut per Promocions Insfe S.L. i que compta amb l’adhesió de diferents propietaris 
del sector que en total sumen el 77,94 % de la superfície, percentatge que supera sobradament el 
mínim exigit per la normativa urbanística. 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals i pel lletrat assessor urbanístic en substitució 
de la secretària vacant. 
I de conformitat amb la tramitació prevista a l’article 139 i concordants del Reglament de 
Planejament Urbanístic. 
El Ple de la Corporació, prèvia deliberació,  acorda per majoria absoluta:   
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Pla Parcial del sector residencial  GANIX, redactat 
per l’arquitecte Pere Fina i Segura, i promogut per Promocions Insfe, S.L.., condicionant la seva 
aprovació provisional a la presentació del projecte degudament visat pel Col·legi professional 
competent. 
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el B.O.P., en 
un dels diaris de major difusió provincial i en el tauler d’edictes de la Corporació, per tal que els 
interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals, en hores d’atenció al públic, i 
presentar les al·legacions que creguin oportú. 
Tercer.- Notificar-ho individualment a tots els propietaris del sector, atorgant-los igual termini 
d’exposició al públic, encara que comptat des de la recepció d’aquest acord, als efectes i de 
conformitat amb l’article 87.1 del Decret Legislatiu 1/1990 i l’article 139.2ª del Reglament de 
Planejament. 
Quart.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel.lació, d’edificació i d’enderrocament en 
tot l’àmbit del Pla Parcial, i donar-hi la publicitat reglamentària prevista. 
 
Els portaveus dels grups municipals del PSC, IC-EC i ERC manifesten que s’abstenen en la 
votació, donat que no han tingut temps material per examinar l’expedient. 
La proposta queda aprovada amb el següent resultat: 8 vots favorables (CiU) i 5 abstencions 
(PSC, IC-EV i ERC). 
 



15è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA U.A. 
CARRILET-2.-  
 
Vist el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació CARRILET-2, redactat per l’arquitecte 
Robert Soler Aluart  i que promou el propi Ajuntament. 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. 
I d’acord amb l’article 108 i concordants del Reglament de Gestió Urbanística i la resta de 
normativa aplicable. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació CARRILET-2, 
redactat per l’arquitecte Robert Soler Aluart, i promogut pel propi Ajuntament.   
Segon.- Obrir un termini d’un mes d’informació pública, a comptar de la publicació d’aquest 
acord en el B.O.P., perquè tothom qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i presentar 
les al·legacions que cregui oportú. Als efectes publicitaris indicats, també es publicarà un anunci 
al tauler d’edictes de la Corporació i en un dels diaris de major difusió provincial. 
Tercer.- Notificar individualment aquest acord a tots els propietaris afectats, prevenint-los que, 
per a ells, el període d’examen i presentació d’al·legacions serà d’un mes a comptar de la 
notificació d’aquest acord. 
 
La proposta queda aprovada amb el següent resultat: 10 vots a favor (CiU i PSC) i  3 abstencions 
(IC-EV i ERC). 
 
16è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ DELS 
TERRENYS PROPIETAT DE “CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, S.A.” SITUATS 
ENTRE EL PS. ROMEU, EL VIAL D’ACCÉS  AL DISPENSARI I EL PARC DE 
L’ESTACIÓ.-  
 
Vist el Projecte d’ESTUDI DE DETALL per a l’ordenació de volums de la finca situada entre 
el Passeig Romeu, el vial d’accés al Dispensari i el Parc de l’Estació,  que promou CEREALES 
Y FERTILIZANTES VIÑAS S.A.  i que ha redactat l’arquitecte Jordi Cirera Farreras, 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, 
I d’acord amb l’article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa 
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Estudi de Detall d’ordenació de volums de la finca 
situada entre el Ps. Romeu, el vial d’accés al Dispensari i el Parc de l’Estació, que promou  
CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS S.A., i que ha redactat l’arquitecte Jordi Cirera 
Farreras (visat amb el núm. 97402786, de 19-8-1997). 
Segon.- Condicionar l’aprovació definitiva al previ ingrés de la indemnització de 1.175.250 PTA, 
calculada a l’informe tècnic en concepte de la pèrdua d’aprofitament que experimenta una part de 
la finca municipal. 
Tercer.- Exposar-lo al públic, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions, durant vint dies a 
comptar de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. Aquest 
mateix anunci serà publicat també en un diari  de difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació.   
 
Els portaveus dels grups municipals del PSC, IC-EC i ERC manifesten que s’abstenen en la 
votació donat que no han tingut temps material per examinar l’expedient. 
La proposta queda aprovada amb el següent resultat: 8 vots favorables (CiU) i 5 abstencions 
(PSC, IC-EV i ERC). 



 
17è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL.-  
 
Abans de donar lectura a la proposta d’acord, pren la paraula el Sr. Postigo i demana que aquest 
punt es deixi sobre la taula per poder examinar la documentació de l’expedient  amb deteniment.  
Es debat la conveniència de postposar la votació d’aquest punt de l’ordre del dia i, davant la 
complexitat del tema, s’acorda per unanimitat deixar-ho sobre la taula.  
 
18è.- MODIFICACIÓ DELS  PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL, PER AL CURS 1998-1999.-  
 
Atès que el període de matriculació del curs 1998/1999 per ingrés a la Llar d’Infants Municipal, 
és del dia 11 al 15 de maig de 1998, procedeix ara aprovar la revisió dels preus públics pels 
serveis de la Llar d’Infants El Niu.  
El Ple de la Corporació, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar la revisió dels preus públics pels serveis de la Llar d’Infants El Niu, que regiran 
pel curs 1998-1999 
Drets de matrícula 2.550,-PTA/curs escolar  
Material escolar tot el curs 2.550,-PTA 
Material escolar mig curs 1.325,-PTA 
Quota horari base (9 a 12 i 15 a 18 hores) 9.550,- PTA/mes    
1 hora extra 375,-PTA 
1 hora extra diària fixa mensual 3.750,-PTA 
2 hores extres fixes mensual 6.000,-PTA 
Quota migdia pels nens fixos de menjador 3.750,-PTA 
Per 1 servei de menjador fix 490,-PTA 
Per 1 servei de menjador eventual (inclou hores extres) 1.025,-PTA 
Davantal 1.800,-PTA 
Per  conveniència del servei, els nens ingressaran a l’escola, el dia que ho marqui l’educadora, 
dins dels dos períodes establerts. Per això, la primera mensualitat es comptarà tot el mes quan el 
nen ingressi la primera  quinzena i la meitat del mes quan ho faci la segona quinzena. 
Els nens que han de deixar l’escola el 15 de setembre, per començar l’ensenyament primari, 
pagaran només la meitat d’aquest mes. 
 
El Sr. Navarro demana al Sr. Bayé quins percentatges s’han  aplicat. Després de deliberar 
l’arrodoniment en excés dels preus  per part d’IC-EV, i d’exposar per part de CiU el dèficit 
suportat per l’Ajuntament pels serveis de la Llar d’Infants, i el fet que via serveis socials es 
concedeixen beques per menjador a qui ho necessita, la proposta queda aprovada amb el següent 
resultat: 10 vots a favor (CiU i PSC) i 3 abstencions (IC-EV i ERC). 
 
19è.- MOCIÓ D’IC-EV RELATIVA AL REFÚS AL DESPLEGAMENT DEFINITIU DEL 
MAPA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’I.E.S. DE LLAGOSTERA.-  
 
Es llegeix la Moció, després de manifestar que s’hi adhereixen els grups municipals del PSC i 
ERC.  
La Sra. Alcaldessa manifesta que el grup de CiU hi estaria d’acord si es suprimís el 3r. paràgraf, 
ja que consideren que la generalització i la referència que s’hi fa respecte al Mapa Escolar a tot  
Catalunya no correspon valorar-ho a l’Ajuntament de Llagostera i el desacord s’ha de concretar 
per a  l’IES de Llagostera. 



Donat que els grups municipals d’IC-EV, PSC i ERC manifesten el seu acord a suprimir el 3r. 
paràgraf , s’acorda per unanimitat aprovar la moció amb el nou redactat: 
 
“Atesa la resolució de les al·legacions presentades pel Consell Escolar Municipal, amb el suport 
unànime  dels grups representats a l’Ajuntament de Llagostera, el Ple d’aquest Ajuntament acorda 
enviar al Delegat  del Departament d’Ensenyament de Girona, Sr. Àngel Guirado, el següent 
escrit: 
La reforma educativa pretenia assolir una distribució territorial equilibrada de l’oferta educativa 
arreu de Catalunya, en una línia de descentralització que afectava  tots els nivells de 
l’ensenyament no universitari. Aquesta descentralització, si bé ja és important al batxillerat, ho és 
als cicles formatius, en el sentit que és capaç de crear futurs professionals més lligats al poble. 
La descentralització, doncs, té com a base un dels objectius que la LOGSE atribueix a la formació 
professional: facilitar la incorporació dels joves a la vida activa, atenent a les demandes del 
sistema productiu i a l’interès comú  d’arrelar els nois a la seva comarca.  
Per tot el que s’exposa, el Ple de l’Ajuntament de Llagostera manifesta la seva disconformitat al 
delegat territorial per la decisió presa pel Departament d’Ensenyament  i demana que es 
reconsideri aquesta decisió,   atorgant algun dels cicles formatius que es reclamaven per a l’IES 
Llagostera.”  
 
2Oè.- MOCIÓ D’IC-EV RELATIVA A LA BÚSQUEDA DE SISTEMES EFICAÇOS PER 
RECOLLIR I RECICLAR EL PAPER DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LA UTILITZACIÓ DE PAPER RECICLAT.-   
 
Es llegeix la següent Moció: 
“La defensa mediambiental i la lluita contra la desforestació passa per l’optimització, pels 
recursos i pel foment de la recollida selectiva, entre altres residus, del paper. El compromís d’una 
administració que es preocupa per la sostenibilitat passa  pel reciclatge de paper, i pel consum de 
paper reciclat. Aquest camí ha estat iniciat per moltes organitzacions i administracions, com 
l’Administració de la Generalitat. Aquest compromís i aquesta sensibilitat no ha arribat encara 
plenament a l’Ajuntament de Llagostera. 
D’acord amb aquestes consideracions, els sotasignants, regidors del Grup Municipal d’Iniciativa 
per Catalunya-Els Verds, presentem la següent moció, i sol·licitem a l’Alcaldessa 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 acorden: 
1.- Buscar sistemes eficaços per recollir i reciclar el màxim de paper que surti de les dependències 
municipals i dels seus organismes autònoms.  
2.- Uitlitzar paper reciclat a totes les dependències municipals i organismes autònoms. 
Llagostera, 24 d’abril de 1998. J. LLUÍS POSTIGO GARCÍA.- ANTONI NAVARRO 
ROBLEDO.- “    
 
El Sr. Navarro manifesta que d’altres administracions ja utilitzen paper reciclat i creuen 
interessant posar-ho a la pràctica, en la línia de l’acord adoptat en el Ple anterior. 
El Sr. Ayach respon que aquesta sensibilitat ja hi és i que està previst col.locar a tots els centres 
municipals unes papereres dissenyades pel Consell Comarcal per reciclar el paper. Igualment està 
previst utilitzar paper reciclat en aquells documents que permetin aquest ús. 



Sotmesa a votació la moció, no s’aprova per 8 vots en contra (CiU) i 5 vots a favor (PSC, IC-EV i 
ERC). 
 
21è.- MOCIÓ D’IC-EV RELATIVA AL CANVI DE CONFIGURACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA, PEL QUE FA A LES VORERES.-  
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“El grup d’IC-Verds de l’Ajuntament de Llagostera pensa que cal iniciar una política de canvi de 
configuració de la via pública, pel que fa a les voreres, corregint problemes que actualment es 
donen, per tal de convertir el poble en un espai on el vianant tingui la prioritat que es mereix, com 
alguns sectors de la població han posat de manifest recentment. Els sotasignants opinen que:  
-Tenim carrers sense cap mena de voreres.  
-Molts carrers 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.  
-Hi ha carrers de direcció única que, si donessin més amplada a les voreres, deixarien l’espai 
suficient per a l’aparcament i la circulació d’un vehicle, eliminant el problema d’aparcament en 
doble fila.  
Per tot això, els sotasignants, regidors del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, 
presenten el següent escrit, 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:  
MOCIÓ: 
Els diferents grups que integren el Plenari de l’Ajuntament es comprometen a: 
1.  Estudiar les modificacions que caldria en les actuals Normes Subsidiàries per tal de dissenyar 

un pla d’actuació per canviar l’actual configuració de trama urbana pel que fa a les voreres, 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.  

2.  Incloure en els pròxims anys la partida necessària en els pressupostos per tal de dur a terme 
aquest pla.  

3.  Mentre l’adequació de les normes no sigui una realitat, estudiar els canvis que es poden 
efectuar quan, per motiu d’enderrocs d’edificis per fer noves edificacions, l’emplaçament 
aconselli una ampliació de les voreres.- Llagostera, 24 d’abril de 1998.- J.LLUÍS POSTIGO 
GARCÍA.- ANTONI NAVARRO ROBLEDO.-“ 

 
El Sr. Navarro explica que la moció recull la inquietud d’uns veïns que han presentat una 
sol·licitud per tal que s’eixamplin les voreres del seu carrer. 
El Sr. Llinàs respon que pel que fa a la sol·licitud d’aquests veïns, ja s’està estudiant i s’ha 
encarregat a l’aparellador municipal un projecte per aquesta modificació. Pel que fa al nucli antic, 
és difícil donada la configuració dels carrers i a les zones de nova urbanització ja es fan voreres 
més amples,  d’almenys 1,20 m. 
El Sr. Santamaria indica que quan es porti a terme la reestructuració de l’ordenació del trànsit, en 
els carrers que quedin com a direcció única es tindrà en compte. 
El Sr. Navarro diu que a part del tema de l’amplada de les voreres, hi ha el problema dels 
innombrables pals que hi ha enmig les voreres de moltes zones. 
La Sra. Alcaldessa es referma en l’exposat pel Sr. Santamaria i diu que en primer lloc cal aplicar 
una reestructuració del trànsit, sobretot al nucli antic, per poder determinar quins punts es poden 
millorar.   



Es posa a votació la moció presentada i no s’aprova amb el següent resultat: 8 vots en contra 
(CiU) i 5 vots a favor (PSC, IC-EV i ERC). 
 
22è.- MOCIÓ D’IC-EV I ERC RELATIVA A LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE 
LLAGOSTERA LLIURE DE PVC.  
 
Prèvia deliberació, s’acorda deixar sobre la taula aquest tema per consensuar-lo prèviament en una 
Junta de Portaveus. 
 
23è.- MOCIÓ D’IC-EV RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’INTERPOSICIÓ DE 
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DAVANT DEL TSJC CONTRA L’ACORD 
DEL GOVERN DE LA GENERALITAT PEL QUAL ES DECLARA LA UTILITAT 
PÚBLICA DE LA LÍNIA ELÈCTRICA JUIÀ-CASTELL D’ARO.- 
 
Es llegeix la següent Moció, després de manifestar que s’hi adhereixen els Grups Municipals del 
PSC i ERC:   
 
“MOCIÓ.- 
Atesa la resolució de 23 de març de 1998, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 
la Generalitat de Catalunya de 17 de març de 1998, que declara la utilitat pública de la línia 
elèctrica a 110 kv. ER Juià-ER Castell d’Aro, i que publica el DOGC núm. 2609. 
Atès que l’estudi d’impacte ambiental que presenta el projecte no s’ajusta al darrer traçat 
proposat, i que això fa que la declaració d’impacte, formulada amb caràcter favorable en data 19-
4-96, estigui mancada de validesa.  
Atès que el període d’informació pública s’ha pogut constatar la innecessarietat  de la línia, el 
perjudicial que seria la seva instal·lació, tant per a les persones com per al territori dels diferents 
municipis per on passa, així com l’existència de moltes alternatives a la mateixa.  
Atesa l’oposició popular contra aquest projecte, que s’ha manifestat amb la creació d’una 
coordinadora d’afectats, amb proposicions no de llei al Parlament de Catalunya, amb continus 
escrits a la premsa, amb mocions a les corporacions afectades, etc.  
Atès que en cap moment ha quedat demostrada la necessitat d’aquesta línia, i menys encara la 
necessitat de reforç del subministrament elèctric de la zona de Cassà de la Selva-Llagostera. 
Per tot el que s’exposa, el Ple d’aquest Ajuntament acorda interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’abans esmentat Acord 
del Govern de la Generalitat, pel qual es declara la utilitat pública de la línia elèctrica a 110 kv. 
ER Juià-ER Castell d’Aro.- 
Llagostera, 24 d’abril de 1998”. 
 
L’Alcaldessa manifesta que tot i no estar d’acord en el traçat actual d’aquesta línia, i donat que 
s’ha aprovat la declaració d’utilitat pública per part del Consell Executiu de la Generalitat de 
Catalunya d’aquesta línia, el grup municipal de CiU considera que arribats en aquest punt, el que 
s’ha d’intentar és trobar un traçat alternatiu i intentar obtenir de la companyia elèctrica 
compensacions importants per al municipi mentre no se’ls atorgui la llicència d’obres municipal. 
Es posa a votació la moció presentada i queda desestimada amb el següent resultat: 8 vots en 
contra (CiU) i 5 vots a favor (PSC, IC-EV i ERC). 
 
24è.- PRECS I PREGUNTES.-  
    
Sr. Noguera pregunta qui ha estat que ha omplert els carrers i façanes amb publicitat de les JNC. 



La Sra. Sancho respon que són de les JNC, però no saben quines persones poden haver-ho fet. La 
Policia Local no ha informat qui els ha enganxat. Tampoc els sembla bé com ho han fet i 
intentaran esbrinar qui ha estat. 
 
La Sra. Pla diu que  té una queixa que  ja l’ha exposat almenys 4 vegades i demana que consti en 
acta aquest fet, així com la deixadesa en solucionar-ho: la queixa fa referència a un sot existent al 
c/ Santiago Rusiñol al qual s’hi va col·locant asfalt a sobre i el terreny segueix enfonsant-se .  
Sempre es diu que es mirarà i l’únic que s’hi fa es posar-hi asfalt a sobre.  S’ha assabentat que en 
aquell punt coincideixen la claveguera i un antic rec madral i demana que els tècnics municipals 
ho inspeccionin ja que actualment la paret està molla i el sot cada vegada és més gros. 
 
El Sr. Navarro exposa que a la biblioteca, amb motiu d’unes pluges intenses,  hi va entrar aigua a 
l’interior, tot i que s’havia avisat d’aquest fet amb anterioritat, i pregunta per què no s’ha 
solucionat.  Indica que, personats al local, han comprovat que els llums d’emergència no 
funcionen i que els extintors no han estat revisats des del l’any 1983.  
Respon el Sr. Llinàs dient que quan es va detectar el degoter, es va observar que la canal estava 
podrida i calia canviar-la, però  va tornar a ploure abans d’haver-se pogut  arranjar.  
El Sr. Santamaria respon que  hi ha un contracte per a la revisió dels extintors existents a les 
edificacions municipals i ja averiguaran per què els de la biblioteca no s’han revisat. 
  
El Sr. Postigo demana que s’apliqui el que determina el Reglament d’Obres i Serveis pel que fa a  
les subvencions que concedeix la Corporació. 
 
El Sr. Noguera demana com és que s’ha instal·lat una fleca al c/ de la Coma nº 1 estant 
l’edificació afectada per les Normes. El Sr. Bayé respon que efectivament la casa està afectada, 
però això no impedeix que s’hi pugui exercir una activitat. 
 
La Sra. Pla diu que ja en el Ple passat va demanar per què no es feia la inspecció obligatòria de la 
xarxa d’enllumenat, i demana quÈ en diu el Sr. Gayolà. 
La Sra. Alcaldessa respon que al Sr. Gayolà se li ha encarregat un pla d’estalvi energètic i en fer-li 
la consulta va dir que lligat amb això miraria què s’ha de fer. 
 
El Sr. Navarro diu que en el Consell Escolar Municipal va demanar al Sr. Joan Pareta les dades de 
la pre-inscripció per poder fer una planificació i ara pregunta si ja les té. 
El Sr. Pareta respòn que té les de 2 centres. 
 
La Sra. Pla demana si ja s’ha consultat la possibilitat d’inscriure al Registre de la Propietat les 
infraccions urbanístiques que va proposar en l’últim Ple. 
Respon el Sr. Bayé dient que s’han fet les consultes, tant al Registrador com al Notari, però no 
coincideixen en la seva efectivitat ja que el Notari diu que ell pot escripturar sempre, hi hagi les 
càrregues que hi hagi en la finca.   
El Sr. Postigo diu que l’interessant és que en quedi constància en el Registre perquè qui compri en 
tingui coneixement. 
El Sr. Bayé diu que, com tot, la inscripció en el Registre té un cost. 
La Sra. Alcaldessa diu que caldrà estudiar la conveniència de fer-ho, almenys en les infraccions  
que es realitzin a partir d’ara. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les dotze de la nit s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi la Secretària, que ho certifico.   
 



 
 
 
 
 



 
 

ACTA Nº 4/98 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 8 DE MAIG DE 1998.- 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vuit de maig de mil nou-cents 
noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple  Municipal per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís 
Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, 
Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, 
Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí.  Actua com a Secretària habilitada la 
Sra. Núria Comas Ventura. 
 
1r.- APROVACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS I MILLORES 
TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL LOCAL POLIVALENT.-  

 
Atès que l’empresa SERRA Y CLARAVALLS S.A. (SECLASA), adjudicatària del 
contracte d’obres per a la construcció d’un edifici polivalent, segons acord plenari de 8-
10-1997, ha presentat una proposta de preus contradictoris corresponent a diferents 
unitats d’obra no contemplades en el projecte original i també una proposta econòmica 
relativa a les millores que es podrien introduir a l’obra. 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals,  tant en relació a l’existència 
d’unes unitats d’obres no contemplades en el projecte i la conveniència de les millores a 
introduir-hi, com pel que fa a la proposta econòmica d’un i altre aspecte. 
D’acord amb l’article 146 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Modificar el contracte d’obres per a la construcció d’un edifici polivalent, 
adjudicat a l’empresa SECLASA en virtut de l’acord plenari del dia 8-10-97 i 
formalitzat el 27-10-97, en el sentit d’acceptar la proposta de preus contradictoris 
corresponents a unitats d’obres no contemplades en el projecte, per un import total 
d’execució per contracta de  6.720.921 PTA i la proposta de millores tècniques a 
introduir-hi, per un import total d’execució per contracta d’ 1.800.116 PTA. 
Segon.- Requerir  SECLASA perquè en el termini de quinze dies a comptar de la 
notificació d’aquest acord completi la fiança definitiva amb un import addicional de 
340.841 PTA. 
Tercer.- Declarar que tot allò no afectat per aquesta modificació es continuarà regint 
per les determinacions del contracte original, sense perjudici que el termini d’execució 
de l’obra pugui ser oportunament ampliat, circumstància que serà apreciada en el seu 
moment a la vista del ritme que hagin portat les obres i del temps que sigui necessari per 
a la seva total execució. 
Quart.- Requerir  SECLASA perquè en el termini màxim de deu dies a comptar de la 
notificació d’aquest acord, iniciï l’execució de les obres. 
Cinquè.- Notificar-ho a SECLASA amb el benentès que aquesta notificació tindrà els 
efectes de la formalització de la modificació contractual aprovada, sempre que s’hagi 
completat la fiança definitiva en els termes de l’apartat segon. 
 



En la deliberació d’aquest punt, la Sra. Montserrat Pla demana si el taló aïllant proposat 
pels Bombers hi serà. El Sr. Narcís Llinàs li respon que sí. 
El Sr. Postigo manifesta que no s’entén que una vegada s’ha concursat, l’empresa 
adjudicatària vulgui que es revisi el contracte. 
Li respon la Sra. Sancho explicant que, una vegada adjudicada l’obra, van adonar-se que 
al projecte hi havia mancances i no es podia executar. Ja en la tramitació del PUOSC, 
Governació va demanar documentació tècnica complementària al projecte aprovat, que 
implicava un augment de cost. 
El Sr. Postigo exposa que el seu grup continua pensant que no es tracta d’una obra ni 
prioritària ni atractiva per al poble. 
La Sra. Sancho respon que l’opinió de CiU és que, donat que el tema dels camins no va 
poder  realitzar-se, amb el local polivalent el poble adquirirà una infrastructura nova 
prou atractiva per a les necessitats dels diferents col·lectius existents al municipi. 
Segueix el Sr. Postigo per fer referència al fet que la direcció de les obres no s`ha 
encarregat al mateix tècnic que ha redactat el projecte i expressar que tot plegat és una 
irregularitat. 
La Sra. Sancho respon que donar la direcció de les obres a un altre tècnic no és irregular 
i, donat els antecedents existents en la tramitació d’aquest projecte, és un canvi 
justificat. 
El Sr. Noguera manifesta que, tenint un pavelló, aquesta obra no és necessària. 
La Sra. Sancho respon que aquest no és el criteri del seu grup, ja  que creuen que el 
local polivalent donarà un bon servei al poble i el temps ho dirà. 
 
La proposta és aprovada amb el següent resultat: 8 vots a favor (CiU) i 5 en contra 
(PSC, IC-EV i ERC). 
 
2n.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA PARCIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL.-  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 28 de gener de 1998, va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla Parcial de la Zona Industrial. 
Atès que el projecte va romandre exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis 
inserits al B.O.P. nº 29, de 28-2-1998, i al diari “El Punt” de 19-2-1998, i va ser 
notificat individualment a tots els propietaris del sector. 
Atès que en el tràmit d’informació pública s’ha presentat una sola al·legació, per part 
del grup municipal d’Iniciativa-Els Verds (registre d’entrades nº 805, de 30-3-1998). 
Vist l’informe que en relació a aquelles al·legacions ha emès l’enginyer industrial del 
Consell Comarcal del Gironès, Jordi Güell i Camps. 
Atès que en data 12-3-1998 es va sol·licitar informe a la Delegació Territorial del 
Departament de Medi Ambient, als efectes de l’article 57 del Decret Legislatiu 1/1990, 
de 12 de juliol, sense que s’hagi rebut cap notificació al respecte. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Resoldre  les al·legacions presentades pel grup municipal d’Iniciativa-Els 
Verds, en el sentit i d’acord amb la motivació que en cada cas s’indica a la relació 
annexa.  
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació  puntual del Pla Parcial de la Zona 
Industrial, en els mateixos termes que foren aprovats inicialment en data 28-1-1998, 
llevat de les modificacions acceptades a l’apartat anterior, les quals s’introduiran en el 
text definitiu. 



Tercer.- Trametre a la Comissió d’Urbanisme de Girona dos exemplars del text de la 
modificació, incorporant-hi les modificacions acceptades, i una còpia completa de 
l’expedient administratiu, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
En la deliberació d’aquest punt la Sra. Pla i el Sr. Noguera coincideixen en  manifestar 
que aquests temes caldria debatre’ls en la Junta de Portaveus per intentar aconseguir un 
consens i no haver de presentar al·legacions. 
El Sr. Postigo manifesta que aquest tema tampoc va anar a la Comissió d’Estudi de la Z. 
Industrial. 
Prèvia deliberació puntual de les al·legacions presentades, la proposta és aprovada amb 
el següent resultat:  12 vots a favor (CiU, PSC i IC-EV) i 1 abstenció (ERC). 
 
3r.- APROVAR EL CANVI DE TRAÇAT DEL CAMÍ VEÏNAL QUE 
TRAVESSA LA FINCA “CASA NOVA D’EN LLORENÇ” DEL VEÏNAT DE 
PANEDES.-    
 
Vist l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica i canvi de traçat, mitjançant 
permuta, del camí públic que passa per la finca coneguda per “Casa nova d’en Llorenç”, 
al veïnat de Panedes, promogut per  SABINA OLBRICH S.L. i instruït per Decret 
d’Alcaldia de 3 de març de 1998. 
Atès que en el mateix expedient també hi figura l’oferiment de cessió de dues peces de 
terreny propietat dels senyors Josep Lluís i Mª Teresa Garriga Llambí, una de 366 m2 i 
l’altra de 168 m2, necessàries per a completar la totalitat del camí privat objecte de 
permuta. 
D’acord amb les disposicions del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica, i per tant el passi a la condició 
de bé patrimonial, dels camins públics veïnals que passen per la finca anomenada “Casa 
nova d’en Llorenç”, al veïnat de Panedes, d’una superfície total de 1.478 m2, segons 
que es grafia en el plànol que hi ha a l’expedient. 
Segon.- Permutar el referit terreny municipal amb una finca propietat de la senyora 
Christine Sabina Olbrich, segons les següents descripcions: 
 Finca municipal que es transmet 
RÚSTICA: Peça de terreny, de forma irregular, de 1.478 m2 de superfície, que 
confronta per tots els seus costats amb la finca anomenada “Casa nova d’en Llorenç”, al 
veïnat de Panedes.  És la finca grafiada de color groc en el plànol nº 5 del projecte que 
figura a l’expedient. 
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera des de temps immemorial, com a part integrant de 
la xarxa de camins públics veïnals i com a tal no ha estat mai immatriculada en el 
Registre de la Propietat. 
 Finca que adquireix l’Ajuntament 
RÚSTICA: Peça de terreny, de forma d’ela allargada, de 1.524 m2, situada als costats 
nord i est de la finca coneguda per “Casa nova d’en Llorenç”, al veïnat de  Panedes, que 
confronta al nord i est amb finca dels senyors Josep Lluís i Mª Teresa Garriga Llambí i 
al sud i oest amb la finca matriu de què se segregarà. És la finca grafiada de color negre 
en el plànol identificat com a “Plànol de cessions Sra. Llambí”, del projecte que figura a 
l’expedient. 
Pertany a la senyora Christine Sabina Olbrich segons escriptura de segregació, venda i 
agrupació atorgada davant del notari de Sant Feliu de Guíxols, Javier Félez Ceresuela, 



el dia 5 de febrer de 1997 (nº 133 del seu protocol).  És part i s’haurà de segregar de la 
finca matriu de major cabuda inscrita en el Registre de la Propietat nº 1 de Girona, Tom 
3.010, Llibre 155 de Llagostera, Foli 170, Finca 6.559. 
Aquesta finca l’adquireix l’Ajuntament lliure de càrregues, gravàmens i ocupants, 
responsabilitzant al transmitent en cas contrari; i es destinarà a camí públic veïnal amb 
la qualificació de bé de domini públic, d’ús públic. 
Tercer.- Acceptar dels senyors Josep Lluís i Mª Teresa Garriga Llambí la cessió 
gratuïta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants les dues finques que a continuació es 
descriuen, amb destinació a camí públic veïnal: 
Finca A.-  RÚSTICA: Peça de terreny de forma rectangular allargada, de 366 m2, 
situada al veïnat de Panedes, que confronta: al nord, amb la finca anomenada “Casa 
nova d’en Llorenç”, al sud, amb la finca matriu de què se segregarà; i a l’est i oest amb 
camí públic veïnal. 
Finca B.- RÚSTICA: Peça de terreny de forma rectangular, encara que sensiblement 
ondulada, de 168 m2, situada al veïnat de Panedes, que confronta: al nord, amb finca 
matriu de què se segregarà; al sud, amb la finca anomenada “Casa nova d’en Llorenç”; i 
a l’est i oest, amb camí públic veïnal. 
Ambdues finques es grafien en el “plànol de cessions Sra. Llambí” que figura a 
l’expedient. 
Pertanyen, quant a l’usdefruit, al senyor Josep Lluís Garriga Llambí, i quant a la nua 
propietat a la senyora Mª Teresa Garriga Llambí, per cessió de la seva mare Isabel 
Llambí Maspons, segons escriptura atorgada davant del notari de Lleida, Jesús Luís 
Jiménez Pérez, el 28 de juliol de 1987, rectificada per una altra posterior, autoritzada pel 
mateix notari, el 25 de setembre de 1987. 
Són part i s’hauran de segregar de la finca matriu de major cabuda inscrita en el 
Registre de la Propietat nº 1 de Girona, Tom 324, Llibre  21, Foli  21, Finca  1.084. 
Quart.- Agrupar en una sola les finques adquirides en virtut de la permuta de l’apartat 
segon i la cessió de l’apartat tercer, i destinar-les a camí públic veïnal en substitució del 
camí públic que ha estat objecte de desqualificació i permuta en virtut dels apartats 
primer i segon, respectivament. 
Cinquè.- La senyora Sabina Olbrich es farà càrrec íntegrament de l’execució de les 
obres de condicionament del nou camí.  Previ a l’inici de les obres, la senyora Olbrich 
instarà als serveis tècnics municipals la comprovació del replanteig del traçat del camí, 
l’eix del qual es separarà en tots els seus punts un mínim de 4 metres dels límits de la 
propietat contigua, als efectes d’allò que preveu l’article 175 de les Normes Subsidiàries 
quant a les tanques en sòl no urbanitzable. 
El camí públic actual no podrà ser definitivament tancat i exclòs de la utilització pública 
fins que les obres del nou no hagin estat totalment acabades i mereixin la plena 
conformitat dels serveis tècnics. 
Sisè.- Facultar l’Alcaldia, o regidor en qui delegui, per a l’atorgament de tots aquells 
actes que siguin necessaris per a l’execució d’aquests acords, i especialment per a la 
formalització en escriptura pública, les despeses de la qual seran íntegrament a càrrec de 
qui la sol·liciti. 
 
En la deliberació d’aquest punt  pren la paraula la Sra. M. Pla i manifesta que el seu 
grup no està en contra del canvi de traçat del camí però vol manifestar que ja és el tercer 
canvi aprovat i ja en el primer que es va aprovar van proposar que anés a càrrec del 
sol·licitant el manteniment del camí i això mai s’ha fet constar en els acords adoptats. 
Respon la Sra. F. Gispert dient que, havent-se signat un conveni amb els promotors del 
canvi del traçat, es considera que ja queda compensat. 



La Sra. Sancho diu que en la propera sol·licitud per modificar un camí ja es tindrà en 
compte. 
El Sr. Postigo manifesta que aquestes modificacions de  camins haurien de fer-se per 
interès general i no particular, ja que s’ha engegat una dinàmica de canvis entre els 
propietaris de pagès.  El conveni signat condiciona totes les actuacions a realitzar en 
aquest tema.  
La Sra. Sancho respon que el conveni signat és tot un paquet que inclou també el canvi 
de traçat del camí per tal de millorar les condicions de la finca. 
El Sr. Noguera demana que es replantin els arbres tallats per modificar aquest camí. 
Les Sres. Sancho i Gispert responen que el nou traçat s’ha plantejat de manera que 
s’haguessin de tallar el mínim d’arbres possible. 
El Sr. Postigo manifesta que tots els camins d’ús públic existents s’haurien de 
considerar de 4 metres. 
 
La proposta queda aprovada amb el següent resultat: 10 vots a favor (CiU i PSC), i 3 
vots en contra (IC-EV i ERC). 
 
4t.- APORTACIÓ A LA CARAVANA CATALANA PEL REFERÈNDUM 1998, 
CATALUNYA AMB EL SÀHARA.  
 
Vista la proposta que formula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per 
donar suport a la Caravana Catalana pel Referèndum 1998 per a l’autodeterminació del 
Sàhara Occidental.  
El Ple, acorda per unanimitat: 
Primer.- Destinar l’aportació anual de l’Ajuntament de Llagostera de 200.000—PTA al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament del Poble Saharauí 1998. 
Segon.- Comunicar aquest acord al  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.   
 
En la deliberació d’aquest punt la Sra. M. Pla manifesta que el seu grup està d’acord en 
l’aportació proposada però que valdria la pena tractar-ho amb més temps i aprofitar per 
sensibilitzar  la població. 
El Sr. Noguera respon que per raons d’urgència es va incloure en aquest ordre del dia, i 
la campanya de sensibilització ja es tindrà en compte per fer-la més endavant. 
La Sra. Sancho respon que organitzar una campanya porta feina, s’han d’organitzar bé i 
sense urgències. 
El Sr. Postigo manifesta que és responsabilitat de l’equip de govern organitzar les 
campanyes. El seu grup està d’acord en l’aportació econòmica tot i que els sembla 
insuficient. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a dos quarts d’onze del vespre s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la 
Secretària habilitada, que ho certifico.   



 
 
ACTA Nº 5/98 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA   CELEBRADA  EL DIA 27 DE 
MAIG DE 1998.  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vint-i-set de maig de mil nou-cents 
noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa, Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Fina 
Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, 
Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, Antoni Navarro 
Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència el Sr. Narcís Llinàs Gavilan. 
Actua com a Secretària habilitada la Sra. Núria Comas Ventura. 
 
La Presidenta declara oberta la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 29-ABRIL-1998. 
 
El Sr. Postigo planteja la necessitat d’introduir les següents esmenes a l’acta de la sessió 
del dia 29-4-1998: 
 
En el punt 5è., on consta que: “… la Sra. Sancho i el Sr. Santamaria exposen els motius 
d’aquest nomenament interí …”, el Sr. Postigo diu que no recorda que es donessin 
aquestes explicacions raonades. 
La Sra. Sancho respon que es va dir que era per millora del servei. 
L’esmena no s’accepta. 
 
En els punts 6è. i 9è., on diu: “El Sr. Postigo manifesta que el seu grup s’absté donat 
que no poden avaluar les necessitats dels serveis ni les necessitats de personal.”, el Sr. 
Postigo diu que caldria afergir-hi:  “per manca d’informació”. 
La Sra. Alcaldessa respon que consti en acta la reclamació, però no s’accepta l’esmena. 
 
En el punt 13è., on diu: “…, i demana a la Sra. Alcaldessa la resposta per escrit 
contestant aquestes al·legacions.”, el Sr. Postigo diu que caldria afegir-hi que: “La Sra. 
Alcaldessa es compromet a contestar-ho.” 
S’accepta l’esmena. 
 
En el punt 17è., allà on diu: “… sobre la taula per poder examinar la documentació de 
l’expedient amb deteniment.”, el Sr. Postigo diu que  ha de dir: “… sobre la taula 
perquè l’expedient no està complet.” 
Prèvia deliberació dels motius valorats per deixar el tema sobre la taula, s’acorda no 
acceptar l’esmena. 
 
Finalment, en l’apartat de precs i preguntes, punt 24è., on diu: “El Sr. Postigo demana 
que s’apliqui el que determina el Reglament d’obres i serveis pel que fa a les 
subvencions que concedeix la Corporació.”, el Sr. Postigo demana que hi consti la 
resposta afirmativa que ell interpreta que  va donar-li l’equip de govern. 
Respon la Sra. Sancho que el prec va quedar sense resposta i, per tant, no s’accepta 
l’esmena. 
 



Per tot això, s’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 29-abril-1998, amb la següent 
esmena en el punt 13è., que quedarà redactat així:  “…, i demana a la Sra. Alcaldessa la 
resposta per escrit contestant aquestes al.legacions. La Sra. Alcaldessa es compromet a 
contestar-les.” 
 
2n.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DELEGAT TERRITORIAL DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.- 
 
Es dóna compte de l’escrit de data 11-6-1998,  tramès per la Delegació Territorial del 
Departament d’Ensenyament  de Girona, que copiat literalment diu: 
“En relació al vostre escrit del proppassat 29 d’abril, vull manifestar-vos que, si llegiu la 
introducció del nou Mapa de Formació Professional, deixa  la porta oberta a que, en el 
futur,   qualsevol centre tingui accés a la realització d’algun Cicle formatiu, depenent 
d’un altre centre referencial”.     
 
En el torn de paraules, el grup d’IC-EV demana què s’ha d’entendre-hi quan diuen “…, 
depenent d’un altre centre referencial” . 
Respon la Sra. Sancho dient que ella interpreta que vol dir que es depèn d’un centre més 
gran. 
 
3r.- RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ GOVERN RELATIU A LA 
RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA U.A. 
Nº 4.-  
 
S’acorda per majoria absoluta ratificar l’acord adoptat per la Comissió Municipal de 
Govern en sessió del dia 13-5-1998, relatiu a la recepció, amb caràcter provisional, de 
les obres, les instal·lacions i els serveis d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 4, 
sol·licitat pels seus promotors Josep Caldes Bosch, Vicenç Carbó Torrent i l’empresa 
Merjomont, S.L.  
 
En la deliberació d’aquest punt, la Sra. M. Pla diu que s’havia comentat que en altres 
cessions hi hauria un informe de tècnic competent relatiu a l’enllumenat públic. No és 
lògic admetre’l sense la seguretat del correcte funcionament , i en aquest cas s’han 
col·locat llums diferents als existents al seu entorn i que no estan recomenats per la U.E. 
Per aquests motius demana que no es recepcionin aquestes obres. 
La Sra. Sancho respon que els serveis tècnics municipals han informat favorablement la 
recepció de les obres i s’han introduït els condicionants per tal de poder disposar dels 
terrenys per a la instal·lació de les parades de la festa major i amb posterioritat instal·lar 
la resta del mobiliari urbà. 
El Sr. Postigo demana el per què de la urgència a recepcionar les obres. 
Respon la Sra. Sancho que ho han sol·licitat els promotors i s’ha cregut convenient 
concedir-los-ho, ja que hi ha el compromís d’acabar la instal·lació del mobiliari urbà, 
que ja el tenen, passada la festa major. 
El Sr. Noguera també és de l’opinió que caldria primer acabar les obres i fer la festa 
major en un altre lloc. 
 
Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: 7 vots a favor (CiU), 4 vots en contra (PSC 
i IC-EV) i 1 abstenció (ERC). 
 



4t.- ADHESIÓ AL MANIFEST AMB MOTIU DEL 50è. ANIVERSARI DE LA 
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS.  
 
Vist l’escrit de la Direcció General  d’Acció Cívica comunicant la publicació d’un 
Manifest amb motiu de la celebració del 50è. Aniversari de la Declaració Universal dels 
Drets Humans.  
El Ple, prèvia deliberació, per majoria absoluta,  acorda: 
Primer.- Adherir-se al Manifest amb  motiu de la celebració del 50è. Aniversari de la 
Declaració Universal dels Drets  Humans.  
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Acció Cívica.  
 
En el torn de paraules, la Sra. Yolanda Nohé explica els motius de l’adhesió. 
La Sra. Montserrat Pla exposa que l’important seria fer una campanya perquè no té raó 
de ser l’acord d’adhesió si no se’n fa. 
La Sra. Nohé respon que la campanya es farà a la tardor. 
La Sra. Pla pregunta si es farà conjuntament amb la resta de grups municipals. 
Respon la Sra. Sancho dient que efectivament la intenció és fer-ho conjuntament. 
Pren la paraula el Sr. Noguera per manifestar que   amb motiu de l’adhesió de   
l’Ajuntament de Llagostera  als Drets Humans demana que  especialment l’Estat 
Espanyol, que no ho fa, els respecti.  
Pren la paraula el Sr. Postigo per manifestar que el seu grup vol fer una aportació 
perquè són sensibles al tema: el seu grup votarà a favor de la proposta si s’afegeix un 
tercer apartat acordant augmentar l’aportació entre un 0,5 i un 0,7 % l’ajuda destinada al 
tercer món, per no adoptar una postura hipòcrita; en cas contrari, votaran en contra tot i 
estar d’acord amb el contingut de l’adhesió. 
La Sra. Sancho demana al Sr. Postigo que no utilitzi el concepte “d’hipòcrita” per 
definir l’adhesió proposada així com la campanya que es fa a nivell de Catalunya, 
perquè s’està dient que tothom és hipòcrita només pel fet de no tenir la mateixa opinió 
que el grup d’IC-EV. 
El  Sr. Postigo afirma que si no s’arriba a les últimes conseqüències, per ell, ho són, 
com ho és el Consell Comarcal en temes de medi ambient adherint-se a la Carta 
d’Aalborg i després posant-se bé perquè es posi la línia d’Enher. 
Respon la Sra. Sancho que aquestes paraules no les diu en el Consell Comarcal. 
 
La proposa és aprovada per 10 vots a favor (CiU, PSC i ERC) i 2 vots en contra (IC-
EV). 
 
5è.- ADHESIÓ A LA CAMPANYA “PROU DONES MALTRACTADES!”. 
 
Vist l’escrit de l’Institut Català de la Dona i el Consell Nacional de Dones de Catalunya 
comunicant l’inici d’una campanya de sensibilització sota el lema: PROU DONES 
MALTRACTADES!. 
El Ple, prèvia deliberació,  per unanimitat, acorda: 
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera s’adhereix a la campanya de sensibilització “Prou 
Dones Maltractades”.  
Segon.- Comunicar l’acord a l’Institut Català de la Dona. 
 
En la deliberació d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Pla Exposa que el grup del 
PSC s’adhereix a la proposta però vol fer constar la incoherència en el  fet que quan el 



seu grup va presentar una proposta perquè no hi havia casa de dones maltractades a 
Girona, el grup de CiU no ho va voler aprovar. 
El Sr. Postigo proposa afegir un apartat a la proposta que inclogui el compromís de 
l’Ajuntament de fer actes de sensibilitat a les escoles i xerrades informatives obertes al 
poble. 
Respon la Sra. Sancho dient que ja es va quedar de fer-ho així a la Junta de Portaveus. 
El Sr. Postigo diu que aquest compromís no queda reflectit en l’acord del Ple. 
La Sra. Sancho diu que es va parlar de posar-se en contacte amb l’Institut Català de la 
Dona i qualsevol altre entitat que pogués fer les xerrades, i es va parlar de fer-ho 
conjuntament. 
El Sr. Noguera manifesta que s’adhereix a la campanya però insisteix en el fet que en 
funció de qui presenta les propostes s’accepten o no, la qual cosa és incoherent. 
Respon la Sra. Sancho que la votació del seu grup depèn de les possibilitats a nivell 
municipal de fer coses. 
 
6è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ DE 
VOLUMS DE L’EDIFICI DESTINAT A LLAR D’AVIS. 
 
Vist el projecte d’Estudi de Detall d’ordenació de volums de l’edifici destinat a Llar 
d’Avis (c/ Concepció nº 22), redactat per l’arquitecte municipal i promogut pel propi 
Ajuntament.  
Vist l’informe del lletrat assessor urbanístic, en substitució de la secretaria vacant, 
I d’acord amb l’article 140 del Reglament de Planejament urbanístic i la resta de 
normativa concordant. 
El Ple, prèvia deliberació, per majoria absoluta, acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Estudi de Detall d’ordenació de volums de 
l’edifici destinat a Llar d’Avis al carrer Concepció nº 22, redactat per l’arquitecte 
municipal, Gerard Carreras Comas i promogut per l’Ajuntament.   
Segon.- Exposar-ho al públic, mitjançant anuncis que s’inseriran en el B.O.P. i en un 
dels diaris de major circulació de la província, perquè els interessats puguin examinar-lo 
i presentar les al·legacions que creguin convenient en el termini de vint dies hàbils  a 
comptar de la publicació en aquell butlletí oficial.  
 
En la deliberació d’aquest punt de l’ordre del dia la Sra. Pla exposa que en el seu dia el 
seu grup ja va dir que l’edifici destinat a Llar d’Avis era insuficient, ja que és una gran 
sala amb un bar i fan falta altres dependències per poder-hi fer d’altres activitats. Aquest 
Estudi de Detall només s’ha fet per eixamplar aquest local. 
Respon la Sra. Gispert dient que és per allargar-ho per fer-hi una mica de terrassa al tros 
enrajolat. 
La Sra. Pla segueix opinant que el més lògic seria construir-hi a sobre per poder 
disposar de més locals. 
La Sra. Gispert respon que no té el mateix cost afegir una planta a l’edificació que 
cobrir una terrassa. 
La Sra. Sancho afegeix que aquesta és la necessitat que tenen actualment. 
La Sra. Gispert diu que un altre dia, si es tanca el local, podrà fer-s’hi el curset de 
puntaires. 
La Sra. Pla diu que el projecte ja es va esguerrar  d’entrada. 
El Sr. Postigo exposa que a la Junta de Portaveus es va dir que la modificació de volums 
era per a la construcció d’una cuina. 



Respon la Sra. Sancho que certament es va dir això a la Junta de Portaveus perquè se 
n’havia parlat, però el projecte de l’Estudi de Detall només contempla l’ampliació i no 
fer-hi una cuina. 
El Sr. Postigo respon que el seu grup s’afegeix a l’exposat pel PSC, ja que l’ideal seria 
esperar a fer una planificació i ampliar en planta si realment hi ha unes necessitats de 
locals per fer determinades activitats i no augmentar el local del bar reduint pati. 
La Sra. Sancho respon que es tracta d’un porxo. 
El Sr. Postigo contesta que aquest porxo més endavant es pot tancar. Potser es resoldria 
la necessitat muntant una estructura provisional perquè si un dia ja no interessa es pugui 
treure, sense haver de modificar els volums. 
Respon la Sra. Gispert dient que ja s’ha mirat i el cost d’instal·lar un tendal és molt 
elevat. 
El Sr. Postigo diu que si més endavant es tanca també serà car. 
La Sra. Pla diu que entre un tendal i fer-ho amb obra sí que hi ha diferència. 
El Sr. Navarro manifesta que fet amb una estructura desmuntable no hipotecaria les 
obres d’una possible ampliació en la planta pis. 
El Sr. Noguera coincideix a considerar que aquesta modificació de volums no és 
convenient ja que és millor ampliar l’edifici en planta. Considera que es podia haver 
destinat la partida del local polivalent a ampliar l’edifici de la Llar d’Avis. 
 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 7 vots a favor (CiU) i 5 vots en contra 
(PSC, IC-EV i ERC). 
 
7è.- PETICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSC, IC-EV I ERC PER ESTABLIR 
CRITERIS PER FACILITAR L’ACOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
Pren la paraula el Sr. Postigo en representació dels cinc membres que componen 
l’oposició i manifesta que van presentar  un escrit per demanar un ple extraordinari i no 
una moció per incloure-la en un ple ordinari. Fet constar això, consideren que a 
l’expedient hauria d’haver-hi l’informe de la Delegació del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i una proposta concreta de l’Alcaldia en relació a aquest tema. 
Respon la Sra. Sancho dient que l’informe s’ha demanat però encara no s’ha rebut. Per 
altra banda, és té clar quines són les atribucions a nivell local, però no té inconvenient a 
posposar la deliberació en espera de l’informe esmentat. 
El Sr. Postigo comenta que efectivament la Llei ja estableix quins són els drets dels 
regidors i dóna l’oportunitat de dictar el propi Reglament Orgànic Municipal que és el 
que demanen es faci. 
Previ intercanvi d’opinions dels diferents grups municipals, s’acorda deixar sobre la 
taula aquest punt, en espera de l’informe esmentat. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordi Noguera i manifesta que, donat que no s’ha 
rebut encara l’estudi d’impacte ambiental sol·licitat al Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya per tal de garantir que l’abocador de Solius no es poden 
produir esllavissaments ni ruptures de cap de les seves fases,  demana que per urgència 
s’acordi sol·licitar-lo novament . 
 
La urgència és aprovada per unanimitat dels presents. 
 



8è.- RECLAMAR L’INFORME TÈCNIC SOBRE L’ABOCADOR DE SOLIUS 
AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 
 
S’acorda per unanimitat sol.licitar novament al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya que elabori un informe tècnic que garanteixi que a l’abocador 
de Solius no es poden produir esllavissaments ni ruptures de cap de les seves fases. 
 
9è.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa per manifestar quina  és la postura actual de 
l’Ajuntament en relació a la línia d’alta tensió, i diu que l’Ajuntament de Llagostera no 
va voler presentar recurs contenciós perquè entenen que existeixen dos àmbits 
d’actuació: un, d’interès per a  Catalunya, amb decisions preses pel Govern de la 
Generalitat com és el cas de la declaració de la utilitat pública de la línia d’A.T., i un 
altre, l’àmbit municipal, que és on  l’Ajuntament defensa els interessos del poble, i en 
aquest cas, l’Ajuntament de Llagostera no concedirà la llicència d’obres per a la 
construcció de la línia ni es donaran facilitats perquè el projecte pugui tirar endavant.  
Els diferents grups municipals exposen la seva opinió, però la Sra. Alcaldessa insisteix  
que no vol obrir un debat sinó simplement exposar la postura de l’Ajuntament, donat 
que entre el públic assistent hi ha nombrosos membres de la Coordinadora anti-línia. 
Tot i així el Sr. Postigo vol que consti en acta que la Sra. Alcaldessa ha dit que si 
obliguen a donar llicència, l’Ajuntament presentarà recurs contenciós. 
 
El Sr. Postigo pren la paraula per demanar quant ha costat editar la revista de CiU, que 
mostra als assistents, aquesta porqueria.  
Respon la Sra. Sancho que el cost aproximat del programa de la Festa Major és de 
500.000 PTA i que ho han pagat les empreses de publicitat. 
El Sr. Postigo rebat que no és un programa de Festa Major sinó simple publicitat de 
Convergència i que, en tot cas, es podien haver destinat els diners per a coses del poble 
ja que per fer publicitat de partit es podien haver costejat amb l’aportació que reben com 
a grup municipal del pressupost de l’Ajuntament. 
La Sra. Sancho insisteix que és el programa de la Festa Major i considera ofensives les 
expressions utilitzades pel Sr. Postigo i recalca que la publicació no ha suposat cap 
despesa per a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jordi Noguera demana per què s’han fet obres al pont de Sant Llorenç. 
Respon la Sra. Gispert que són provisionals i les fa el SS.TT. de Carreteres. 
Intervé la Sra. Sancho dient que s’ha fet per intentar solucionar el problema que tenen 
els veïns que viuen a l’altra banda (Selva Brava i Font-Bona) per creuar la carretera. 
El Sr. Navarro diu que amb les obres la riera ha quedat molt bruta. 
La Sra. Sancho diu que ja ho han vist i es requerirà perquè ho netegin. 
 
La Sra. Pla diu que juntament amb la revista s’ha repartit un tríptic informatiu de la 
Biblioteca. Ja l’any 1995 es va acordar que s’editaria un tríptic informant dels serveis i 
horaris del Dispensari i encara no s’ha fet. 
Respon la Sra. Nohé dient que s’està preparant perquè estant variant els horaris i per 
això no s’ha fet. 
 
La Sra. Pla diu que els ha arribat informació que tècnics sanitaris se’n van. 
Respon la Sra. Nohé dient que l’educadora social se’n va per temes personals. 



La Sra. Pla diu que se’n va pel mal funcionament del servei però no per raons personals, 
igualment que els sanitaris. 
La Sra. Alcaldessa diu que el servei funciona i l’Ajuntament es preocupa perquè 
funcioni bé. 
 
El Sr. Navarro diu que el dia 1-6-1998 acaba el termini per a la presentació dels 
comptes per part de la Comissió Especial de Comptes. 
Respon el Sr. Bayé dient que s’han donat ordres per fer-ho. 
El Sr. Navarro demana que es comuniqui amb antelació per ells organitzar-se. 
El Sr. Bayé diu que es convocarà quan es pugui i s’avisarà. 
 
El Sr. Noguera demana què s’ha fet en relació a l’acordat d’instal·lar contenidors de 
recollida de llaunes, ara que  ve la Festa Major. 
La Sra. Sancho diu que s’instal·laran cubells normals per a la recollida de deixalles, 
però no específics per a la recollida de llaunes, a la carpa, a l’envelat, etc. 
 
La Sra. Pla demana que l’edició de publicacions es faci amb empreses de Llagostera i 
no de Barcelona. 
 
El Sr. Navarro recorda que s’havia acordat intentar consensuar els 2 dies de lliure 
disposició de què disposa cada centre docent. 
El Sr. Pareta respon que no tots els centres s’han definit. 
La Sra. Sancho li recorda que el Consell Escolar Municipal és un òrgan consultiu, i qui 
ho pot escollir és el Consell Escolar de cada centre. 
El Sr. Navarro diu que s’ha d’intentar impulsar des de la regidoria aquest consens.  
 
El Sr. Jordi Noguera demana per què no s’instal·len els semàfors de la zona del Casal, 
ara que s’han instal·lat tubs per a diferents serveis. Diu que seria bo posar-ne abans del 
canvi de rasant. 
Respon la Sra. Sancho dient que és competència del SS.TT. de Carreteres; que ja ho 
saben perquè s’ha demanat moltes vegades. 
El Sr. Noguera respon  que, tot i ser competència del SS.TT. de Carreteres, 
l’Ajuntament hauria de marcar les pautes a seguir. 
 
La Sra. Pla exposa el fet que allà on s’enfonsa el paviment del carrer Santiago Rusiñol 
ja torna a supurar, tot i que va anar-hi la brigada municipal d’obres juntament amb 
l’empresa contractada per netejar-ho, sense la supervisió de cap tècnic. 
Respon el Sr. Ayach que es va obrir i fer netejar el clavegueram i, pel que s’ha observat, 
no sembla ser un  problema de la xarxa.  Si ara supura és perquè filtra des del pati. 
 
El Sr. Postigo demana si s’han rectificar els Decrets de l’Alcaldia referents a les 
funcions dels Caporals de la Policia. 
Respon la Sra. Sancho que es farà una redistribució de funcions a cada Caporal. 
 
El Sr. Jordi Noguera demana què ha passat amb l’empresa de pastisseria que s’ha volgut 
instal.lar i ha tingut problemes. 
La Sra. Sancho respon que no té coneixement de cap empresa que s’hagi volgut 
instal·lar en el municipi. Li estranya que algú pugui dir que ha tingut problemes si 
prèviament no ha sol·licitat la seva instal·lació. 
 



La Sra. Pla demana per què s’ha denegat la instal·lació d’un geriàtric al municipi, a la 
finca de “Can Balandrich”. 
Respon la Sra. Sancho dient que no han presentat documentació seriosa ni garanties de 
cap classe; van tenir una entrevista perquè volien saber si era d’interès municipal aquest 
projecte i es va respondre que no. 
La Sra. Pla demana si l’Ajuntament té interès a adquirir la propietat de “Can 
Balandrich”. 
Responen la Sra. Sancho i el Sr. Bayé que no hi ha cap interès. 
 
El Sr. Postigo pregunta què estava fent la Policia en l’últim Ple, amb la seva presència a 
la plaça. 
Respon el Sr. Santamaria que el Caporal va donar l’ordre que anessin a la plaça. 
 
El Sr. Fabrellas torna a plantejar la necessitat d’encarregar la inspecció de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic. 
Respon la Sra. Sancho que ja s’ha encarregat al Sr. Gayolà, juntament amb un estudi 
d’estalvi energètic. 
 
El Sr. Fabrellas demana per què encara no s’ha arranjat la vorera feta malbé al carrer 
Sant Feliu. 
Respon la Sra. Sancho dient que es va requerir a l’empresa promotora de les obres 
perquè ho arrangés. Podria ser que s’hagués fet malbé de nou. Es mirarà què ha passat. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi la Secretària, que 
ho certifico. 
 
 
 



ACTA Nº 6/98 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIOL DE 1998.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia vuit de juliol de mil nou-cents 
noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
extraordinària sota la Presidència de  l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, 
Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta 
Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís 
Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a 
Secretària accidental la  Sra. Consol Butinyac Font.  
La Presidenta declara oberta la sessió.  
 
1r.-  APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DIES 8 i 27-5-1998.-    
 
ACTA 8-5-1998: 
S’aprova per unanimitat  l’acta de la sessió del dia 8 de maig de 1998. 
 
ACTA 27-5-1998: 
En el punt 4t. el Sr. Noguera diu que cal afegir el que va dir: “Que amb motiu de 
l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera als Drets Humans demana que 
especialment l’Estat Espanyol, que no ho fa, els respecti. 
S’accepta l’esmena. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que en l’apartat de precs i preguntes on diu “….la revista de 
CiU, que mostra als assistents” caldria afegir-hi “aquesta porqueria” per aclarir on 
diu “…..considera  ofensives les expressions utilitzades pel Sr. Postigo…..” 
El Sr. Postigo no està d’acord a afegir-ho en aquest punt i aclareix que el que va dir 
era que ho havien fet aquest any perquè l’any que ve la Festa Major coincidirà amb 
la campanya electoral i no podran fer aquestes porqueries.  
S’acorda afegir l’esmena a l’acta tal i com ha dit la Sra. Alcaldessa.  
Amb això s’aprova l’acta de la sessió del dia 27 de maig de 1998. 
 
El Sr. Postigo demana la inclusió d’un nou punt en l’ordre del dia. Que s’informi el 
Ple del nomenament interí d’una auxiliar administrativa per via d’urgència en 
substitució d’una funcionària que està de vacances.  
La Sra. Alcaldessa en principi diu que no és necessari perquè ja en tenien 
coneixement.  
Rebat el Sr. Postigo dient que l’article 298 de la Llei de Règim Local de Catalunya 
en el seu punt 3 diu “que en el cas de màxima urgència el nomenament de 
funcionari o contractació de la persona s’ha de publicar en el BOP i en el  DOGC  i 
donar-ne compte al Ple en la primera sessió que  tingui”. 
Finalment s’acorda acceptar i s’inclou un nou punt en l’ordre del dia de la sessió 
d’avui que serà el punt 15è., redactat de la següent manera: Donar compte al Ple de 
la contractació temporal  d’una auxiliar administrativa per via d’urgència.    
   
2n.- DONAR COMPTE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L’ALCALDIA I 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PAPU-TISORES, EDITORA DEL 
BUTLLETÍ DE LLAGOSTERA..-  
 



Es dóna compte del conveni de data 18-5-1998, signat entre l’Alcaldia i 
l’Associació Cultural “El Papu-Tisores”, editora del Butlletí de Llagostera. Es 
llegeix íntegrament. 
La Sra.Pla demana si la subvenció de les 200.000—PTA és un import pendent de 
l’any passat.  
El Sr. Bayé aclareix que les 200.000—PTA no són imports endarrerits pendents,  
sinó que és una nova aportació municipal i que l’equip informàtic s’ha transformat 
en subvenció definitiva. També fa un resum de les subvencions atorgades a aquesta 
Associació des del seu inici que pugen a un total aproximat  de 900.000—PTA  i 
que es podria dir que subsisteixen gràcies a l’aportació municipal. 
 
3r.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DIRECTOR GENERAL DEL 
PATRIMONI CULTURAL RELATIU A LA DESTINACIÓ DE L’1% 
CULTURAL.-  
 
Es dóna compte de l’escrit de data 15-5-98, tramès per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural on el Director General comunica que pren nota de l’acord del 
Ple sobre  l’1% cultural. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que s’ha reclamat dues vegades i tenim  
pensat presentar un projecte perquè facin l’aportació econòmica que ens pertoca 
per les obres que s’han fet i invertir-ho en temes relacionats amb cultura.   
El Sr. Postigo diu que aquest escrit no dona gaires esperances que s’ha de continuar 
exigint  i  s’hauria de quantificar l’import que ens pertoca.   
Acaba la Sra. Sancho dient que es comprovaran les obres públiques fetes a 
Llagostera  i sobre el preu d’adjudicació es reclamarà l’aportació de l’1% cultural a 
la Generalitat. 
 
4t.- DONAR COMPTE DEL CONCURS LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 
LA PLAÇA DE SECRETARIA I  PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE 
SECRETARI INTERÍ. 
 
Atès que es troba vacant la plaça de Secretaria d’aquesta Corporació i la necessitat 
urgent de cobrir-la. 
Es posa en coneixement del Ple:  
Primer.- Donar compte de l’acord de Comissió de Govern del dia 5 de juny de 
1998 aprovant per urgència les Bases i la convocatòria de concurs lliure per a la 
provisió de la plaça de Secretaria en règim interí.  
Segon.- Vista la proposta del Tribunal qualificador que va avaluar el concurs, 
sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local el nomenament del Sr. 
Manuel Ibarz Casadevall com a Secretari interí de l’Ajuntament de Llagostera.  
El Ple en queda assabentat.  
Pren la paraula el Sr. Noguera i proposa que en les convocatòries es doni  una 
puntuació a part a les dones, afavorint-les perquè l’índex d’atur femení és molt alt.  
Respon la Sra. Alcaldessa i diu que com a dona veu bé afavorir la dona en la 
inserció en el món laboral, però creu que en unes bases seria objecte d’impugnació.  
Intervé la Sra. Pla dient que a igual puntuació, escollir la dona.  
A continuació el Sr.Postigo demana comptes a l’Alcaldessa del concurs. 
La Sra.  Alcaldessa diu que com cada any l’Ajuntament de Llagostera participa en 
el concurs ordinari per cobrir la vacant de Secretaria amb un secretari de carrera  i 
aquest any una altra vegada ha quedat vacant.  



El Sr. Postigo pregunta com és que no s’ha donat compte al Ple de la resolució del 
concurs ordinari, comunicant que ha quedat desert.  
Respon la Sra. Alcaldessa dient que com que estem sense secretari, que és qui fa el 
seguiment de tots els temes, pot haver passat per alt.  
Intervé el Sr. Postigo dient “excuses”, qualsevol errada dieu que és culpa de no 
tenir secretari.  
Continua la Sra. Alcaldessa explicant el tràmit seguit en la convocatòria del 
concurs lliure per la via d’urgència i la seva resolució.  
Intervé la Sra. Pla dient que dona la impressió que són unes bases fetes a mida 
d’una persona, un militant i ex-senador de CiU.  
Respon la Sra. Alcaldessa dient que no es pot condemnar ningú per haver-se 
dedicat a la política, aquest senyor és qui va treure la millor puntuació.  
Intervé el Sr. Navarro dient que li sobta que només s’exigís el nivell C de català, 
quan en les bases del concurs ordinari hi havia com a mèrit tenir el nivell D i que la 
prova de català feta pel concursant no és ni del nivell B.  
Respon la Sra. Alcaldessa, que el Tribunal ho va trobar bé.   
Continua el Sr. Navarro dient que en el Tribunal no hi havia ningú del Consorci de 
Normalització Lingüística i  aquest Consorci dóna un servei gratuït als  
 
Ajuntaments, preparant la prova de català. Vénen amb un sobre tancat, fan la prova 
i la corregeixen, almenys això dona transparència al procés.  
Intervé el Sr.  Postigo demanant que per evitar suspicàcies,  d’aquesta discussió en 
surti el compromís que d’ara en endavant vingui el Consorci a fer els exàmens.  
Respon la Sra. Alcaldessa dient que no hi ha cap inconvenient a demanar la 
col·laboració d’aquest Consorci.    
Continua el Sr. Postigo preguntant com és que es van aprovar unes bases per 
Comissió de Govern dies després que se celebrés un Ple i, per tant, que es podien 
haver aprovat  en el Ple. 
Respon la Sra. Alcaldessa dient que es va haver de consultar el tràmit a seguir i 
això va comportar uns dies, però que consti que no s’ha fet mai amb ànim d’amagar 
cap informació.  
Continua el Sr. Postigo dient que el que s’ha fet és per cobrir l’expedient, perquè li 
consta que abans de convocar el concurs es va consultar a diferents persones i que 
quan es va trobar aquesta persona, advocat en exercici, ex-senador i de solvència 
contrastada en el camp polític, és a dir, quan es va trobar la persona idònia es va 
convocar el concurs.  
Acaba la Sra. Alcaldessa dient que el que sí que es va fer va ser mirar si es trobava 
algun secretari de carrera a qui  l’interessés la plaça i com que no es va trobar es va 
convocar pel tràmit d’urgència.           
  
5è.- APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES A TRANSPORTS RIBAS, AMB 
EFECTES DEL DIA 1 DE GENER DE 1998. 
 
Vist el Plec de Condicions que regí el concurs per a l’adjudicació del servei de 
recollida domiciliària d’escombraries, i en particular la base desena, on es regula la 
revisió de preus,  
Vista la petició feta per l’adjudicatari del servei i l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 



Aprovar la revisió de preus a què té dret l’adjudicatari del servei  de recollida 
domiciliària d’escombraries, Transports Ribas, amb efectes del dia 1 de 1998 i fixar 
l’augment en un 5’17% en relació a l’any 1997. 
 
Comença el Sr.Bayé dient que el contracte inicial ja preveia la fórmula de càlcul de 
l’increment anual, que és molt complexa i es calcula en base a 5 índexs. 
Transports Ribas ha presentat la seva proposta de revisió i, examinada pels serveis 
tècnics municipals, surt aquest augment del 5’17%. També s’ha de fer constar que 
el volum de tones de recollida és molt més alt,  degut a la freqüència  diària.  
Intervé el Sr. Noguera dient que s’ha de tenir en compte que amb la deixalleria, el 
volum baixarà i que amb el personal que ara té l’empresa segur que li surt una mà 
d’obra molt barata.  
El Sr. Navarro diu que no hi té res a veure el volum de recollida. 
Contesta el Sr. Bayé dient que és un augment justificat pels costos que presenta 
d’amortització, assegurances i manteniment, ja que els preus dels carburants  i 
l’increment d’índex de l’IPC es poden trobar publicats en el BOE. 
Intervé el Sr. Navarro i diu que a l’expedient no s’hi justifiquen els costos reals de 
l’empresa,  per tant, s’abstenen perquè és un expedient incomplet. 
Respon la Sra. Alcaldessa dient que nosaltres els considerem justificats.  
 
El Sr. Noguera diu que vota en contra i que demana la dimissió del Tècnic que ha 
informat la proposta favorablement.  
Respon el Sr. Bayé dient que el Tècnic  s’ha limitat a aplicar la fórmula.  
La proposta és aprovada amb el següent resultat: 8 vots favorables (CiU), 3 
abstencions (PSC i IC-EV) i 1 en contra (ERC). 
 
6è.- APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COORDINACIÓ EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA I POLICIA ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA. 
 
Vista la proposta presentada per la Direcció General de Seguretat Ciutadana del 
Departament de Governació i després de les negociacions oportunes, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació i coordinació en matèria de seguretat 
pública i policia entre el Departament de Governació i l’Ajuntament de Llagostera. 
Segon.- Facultar l’Alcaldessa per a la signatura del conveni. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Seguretat Ciutadana del 
Departament de Governació.  
 
Comença el Sr. Santamaría explicant la reunió que van tenir amb el Sr. Delort, 
Subdirector General de Coordinació de Policies Locals, en la qual els va presentar 
un conveni marc per establir competències entre els mossos i l’Ajuntament, en el 
qual s’hi varen fer suggeriments i ha resultat aquesta proposta final.  
Intervé la Sra. Pla dient que no el consideren correcte, ja que a la base 2ª del 
conveni s’estableixen les atribucions de la Junta Local de Seguretat i aquesta no 
existeix. El nostre grup ja l’havia reclamat fa molt de temps i ara es vol signar el 
conveni sense haver estat formada la Junta. 
Respon el Sr. Santamaría dient que d’entrada la Junta Local de Seguretat la 
presideix l’Alcalde, no obstant això, la Junta s’ha de formar i la formarem. El que 
està clar és que els Mossos estan actuant i és prioritari marcar les competències.  



Continua el Sr. Postigo dient que coincideix amb l’opinió de la Sra. Pla sobre la 
Junta Local de Seguretat i una altra qüestió és en el punt on diu “presència 
contínua” que s’ha d’exigir aquesta presència contínua ja que només els veiem per 
festes i celebracions importants i una darrera qüestió és que el conveni parla que hi 
ha els pactes i un annex de 3 columnes i a l’expedient només es presenten 2 
columnes.    
Respon la Sra. Alcaldessa dient que s’ha eliminat la columna 3 i s’ha afegit la “C” 
compartida.  
Intervé el Sr. Postigo dient que es deixi sobre la taula perquè a l’expedient no hi 
figura el conveni inicial i perquè no  tenen coneixement dels suggeriments que 
s’han introduït i segons diu l’article 164.1 del ROF “constituye expediente el 
conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligenciuas encaminadas a 
ejecutarla.”  
Respon el Sr. Santamaría dient que a la Junta de Portaveus específica es va 
explicar.  
Rebat el Sr. Postigo dient que no es van argumentar els canvis que s’han anat fent 
al conveni inicial. Que consti que si demanem aquests antecedents no és per posar 
entrebancs, perquè volem pensar que no hi ha mala intenció, sinó perquè a partir  
 
d’ara als expedients hi consti tot el que entra per registre i el que no passa per 
registre. 
Intervé el Sr. Noguera demanant què hi fa encara la Guàrdia Civil a Llagostera.  
Respon la Sra. Alcaldessa dient que els agents que hi ha a la antiga caserna de la 
Guàrdia Civil formen part d’una unitat  de desectivament d’explosius, no són una 
unitat que actuïn en el poble, sinó que depenen de la Bisbal i que estan aquí perquè 
en algun lloc han de viure, allà no hi caben.      
la Sra. Pla diu que votarà a favor si s’adopta el compromís que es formarà 
d’immediat la Junta Local de Seguretat.  
El Sr. Santamaría adopta el compromís que es portarà en el proper Ple. 
 
La proposta es posa a votació i dona el següent resultat: 
11 vots a favor (CiU, PSC i ERC) i 2 abstencions (IC-EV). 
 
7è.- CONCERTAR OPERACIÓ DE TRESORERIA.-  
 
Examinat l’expedient per concertar una operació de tresoreria i trobat conforme, 
Vist l’informe de la Secretària-Interventora habilitada i d’acord amb allò que 
disposen els articles 52 i 53 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
modificada per la Llei 13/96, de 30 de desembre.   
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Concertar amb l’entitat de crèdit “Caixa de Catalunya” un crèdit a curt 
termini de seixanta milions de pessetes  (60.000.000,- PTA.), el qual s’haurà de 
cancel·lar en el termini màxim de 12 mesos, amb les següents condicions : 
 
ENTITAT:           CAIXA DE CATALUNYA 
CRÈDIT MÀXIM AUTORITZAT:      60.000.000,- PTA. 
TAXA ANUAL INTERÈS:       MIBOR A 1 ANY +  0,15 
COMISSIÓ OBERTURA:         -,- % 
COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT:       -,- 
TERMINI:            1 ANY 
INTERVENCIÓ:        Per Fedatari públic 



 
Segon.- El compte de crèdit té per objecte fer front a la falta de liquidesa per fer 
pagaments diversos i de personal. 
Tercer.- Per respondre d’aquesta operació s’afecta l’impost sobre Béns Immobles 
de Naturalesa Urbana. 
Quart.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a quantes actuacions siguin necessàries 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
En la deliberació el Sr. Postigo diu que s’abstenen perquè, tot i que creuen que és 
necessària per a la vostra gestió, la utilitzen per portar endavant un pressupost que 
vàrem votar en contra.    
 
La proposta queda aprovada amb el següent resultat: 
10 vots a favor (CiU i PSC), 2 abstencions (IC-EV) i 1 vot en contra (ERC). 
 
8è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL PROMOGUT 
PER CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, S.A. 
 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió del dia 29 d’abril de 1998, va aprovar 
inicialment el projecte d’Estudi de Detall  per a l’ordenació de volums de la finca 
situada entre el Passeig Romeu, el vial d’accés al Dispensari i el Parc de l’Estació, 
promogut per CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS S.A., amb la condició que 
el promotor indemnitzés l’Ajuntament amb la quantitat d’1.175.250 PTA en 
concepte de la pèrdua d’aprofitament que experimenta una part de finca municipal. 
Atès que aquesta indemnització va ser ingressada en data 11-6-1998. 
Atès que el projecte d’Estudi de Detall va ser exposat al públic durant 20 dies, 
mitjançant anuncis inserits en el  Butlletí Oficial de la Província núm. 70 de 26-5-
1998 i al diari “El Punt” de data 21-5-1998, sense que s’hagi formulat cap tipus 
d’al·legació.  
D’acord amb l’article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la 
resta de normativa concordant, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’Estudi de Detall per a   
l’ordenació de volums de la finca situada entre el Passeig Romeu, el vial d’accés al 
Dispensari i el Parc de l’Estació (visat pel Col.legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya núm. 97402786, de 19-8-1997), que promou l’empresa  CEREALES Y 
FERTILIZANTES VIÑAS S.A. 
SEGON.-  Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de 
l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, als efectes 
oportuns. 
TERCER.-  Disposar la publicació d’aquest acord al  Butlletí Oficial de la 
Província tan bon punt es conegui la resolució de la Comissió  d’Urbanisme de 
Girona. 
 
La Sra. Alcaldessa explica el tema i la manera com s’ha fet el càlcul del cost del 
terreny municipal que ocuparà Cereales Viñas per alinear-se tal com marquen les 
Normes Subsidiàries, tenint en compte que al voltant del nou edifici s’hi construirà 
una vorera a càrrec del promotor. 
El Sr. Navarro i la Sra. Pla coincideixen  que l’arquitecte els va dir que no 
necessàriament vol dir que hi hagi vorera.  



Respon la Sra. Alcaldessa que té clar que hi ha vorera, el que vol dir és que quan 
presentin el projecte s’especificarà l’amplada de la vorera.  
Intervé la Sra. Pla  dient que en un principi la reordenació la veu positiva però que 
no queda clar quin serà l’accés de vehicles a les cases que donen dins el parc, 
perquè l’actual vial d’accés al Dispensari segons les Normes Subsidiàries  és zona 
verda.  
La Sra.Sancho diu que ja es veurà quan presentin el projecte concret. El que s’ha 
d’aprovar avui  és la reordenació de volums.  
El Sr. Postigo pregunta per què es descompta del valor del terreny la reculada que 
marca l’Estudi de Detall, que és terreny que cedeix i per tant no edifica per voluntat 
pròpia.  
La Sra.Sancho diu que aquest terreny es recuperarà com a vorera i passarà a ser 
municipal.  
Prèvia deliberació, el Sr.Postigo proposa deixar el tema sobre la taula perquè 
l’informe tècnic té moltes mancances. No s’accepta.  
Continua el Sr. Postigo i argumenta la seva oposició:  la delimitació de l’Estudi de 
Detall no és tot propietat del promotor. Agafa un tros de propietat municipal i poca  
 
cosa de zona verda, no perd volum edificable ja que segons les Normes 
Subsidiàries hauria de deixar un pati interior; s’està consolidant un vial que segons 
les Normes Subsidiàries és zona verda (en aquest punt coincideixen la Sra. Pla i el 
Sr. Noguera); la reculada no s’ajusta a Normes  perquè les N.Subsidiàries permeten 
una reculada mínima de 3 metres i no hi son i per últim l’art. 208 de les N.S. diu 
que les reculades són de cessió gratuïta, el descompte no és procedent.  
Respon la Sra. Sancho dient que s’ha confiat en els tècnics municipals.  
El Sr.Postigo per últim manifesta que l’aspecte més important a tenir en compte és 
que amb una reparcel.lació  s’obtindrien 2 parcel·les municipals edificables i s’està 
renunciant per un milió de pessetes que més endavant haurem de lamentar si fan 
falta per l’ampliació del Dispensari, Serveis Socials o pel que es necessiti i que si 
s’han de comprar sortirà molt més car.  
 
La Sra. Alcaldessa ho posa a votació. 
Intervé el Sr. Navarro dient que l’equip de govern ho aprova malgrat les incògnites  
que ha demostrat tenir sobre el tema.  
La Sra.Sancho insisteix que és un tema que ha estat examinant per dos tècnics, 
l’assessor urbanístic i l’arquitecte, i la nostra obligació és confiar en els nostres 
tècnics municipals.  
El Sr.Postigo diu que voten en contra per tot l’argumentat i que res tenen en contra 
del promotor, sinó perquè l’Ajuntament hi està perdent moltíssim.       
El Sr. Noguera manifesta el seu vot en contra perquè considera que es fa un tracte 
de favor al promotor.  
La Sra. Pla diu que s’abstenen pel tema del vial.  
S’aprova la proposta amb el següent resultat:  
8 vots a favor (CiU). 
2 abstencions (PSC). 
3 en contra (IC-EV i ERC).  
 
9è.- RATIFICAR L’ACORD DE DISSOLUCIÓ  DEL CONSORCI PER A 
LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL TREN.-  
 



Vist l’acord de dissolució del Consorci per a la Commemoració del Centenari del 
Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona, adoptat per la Comissió Gestora del 
Consorci en sessió tinguda el dia 13 de febrer de 1998,  
Atès el que disposa l’art.324.2 del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals,  
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:  
Ratificar l’acord de dissolució del Consorci per a la Commemoració del Centenari 
del Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona, adoptat per la Comissió Gestora del 
Consorci en sessió tinguda el dia 13 de febrer de 1998.   
 
El Sr. Postigo fa constar que després d’aquesta dissolució el que interessa és que el 
representant de l’Ajuntament de Llagostera en el nou Consorci insisteixi que 
s’acceleri el carril-bici.    
 
10è.- ADHESIÓ AL CONSORCI DE LES GAVARRES I APROVACIÓ 
DELS SEUS ESTATUTS.-  
 
Essent d’interès d’aquest Ajuntament la constitució del Consorci de les Gavarres i  
 
vistos els Estatuts pels quals s’ha de regir. 
Atès que aquest consorci pot contribuir a preservar i revaloritzar el patrimoni del 
massís de les Gavarres i millorar la situació de les seves poblacions i comarques. 
Atès que l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Llagostera es troba parcialment dins 
de l’àrea delimitada pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) corresponent al 
massís de les Gavarres. 
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’art. 313 del Decret 
179/95 de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, amb la majoria absoluta dels membres de la corporació, acorda per 
unanimitat:  
Primer.-Crear i adherir-se al Consorci de les Gavarres, que té com a finalitat la 
preservació i la revalorització del patrimoni del massís de les Gavarres i la 
promoció del desenvolupament de les activitats econòmiques que siguin 
compatibles amb les funcions que compleix el massís. 
Segon.- Aprovar els Estatuts pels quals s’ha de regir aquest Consorci, els quals 
s’acompanyen com  annex 1. 
Tercer.-Fer una aportació inicial de 60.000,-  pessetes i comprometre’s al 
pagament de les quotes periòdiques i derrames en la quantitat i la forma que siguin 
convingudes en el seu dia pel Consell Plenari. 
Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Llagostera al Consell Plenari 
del Consorci al Sr. LLUÍS AYACH COSTA. 
Cinquè.-Facultar l’Alcaldessa perquè signi la documentació necessària per al 
desplegament dels acords precedents. 
Sisè.-Donar compte d’aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
En la deliberació d’aquest punt la Sra. Pla manifesta que no és lògic que es faci 
servir la seu de Convergència per a la reunió de constitució del Consorci i en la 
qual només hi varen estar  convocats alcaldes de CiU.  
Respon la Sra. Alcaldessa dient que es va tractar d’una reunió informativa sobre el 
tema de les Gavarres, no es va prendre cap acord.  
Intervé el Sr. Postigo dient que per part de Convergència, a vegades, es confon 
l’Administració amb el partit.  
Continua el Sr. Postigo manifestant que la Coordinadora d’Amics de les Gavarres, 



Consorci Forestal i altres entitats naturalistes haurien de ser membres de ple dret i 
tampoc veu correcte que com a entitats consultives hagin de fer una aportació 
dinerària obligatòria, hauria de ser voluntària.      
El Sr. Noguera manifesta que el seu vot és favorable, malgrat les mancances i que 
es va actuar d’una manera partidista.  
 
11è.- INFORMAR SOBRE EL NOU PLA DE REORDENACIÓ DE 
TRÀNSIT DEL MUNICIPI.-  
 
Explica el Sr. Santamaría   que per tractar d’aquest tema s’han mantingut diverses 
reunions amb els Portaveus dels 3 grups de l’oposició per treballar conjuntament 
aquest tema.    
Manifesta  que a la primera setmana de setembre es portarà a la pràctica el nou pla 
de trànsit del municipi.  
En el torn de paraules el Sr. Noguera manifesta que agraeix la possibilitat de 
participar en el tema, que segurament és perquè l’equip de govern el troba 
conflictiu, però agrairia la mateixa actitud en altres qüestions.     
 
Respon el Sr. Santamaría dient que si el poble demana responsabilitats ho farà en el 
Regidor de Governació.  
El Sr. Noguera també fa constar que hi manquen els aparcaments per a 
minusvàlids,  les rampes, les zones de càrrega i descàrrega i que cal tenir en compte 
les subvencions de la Diputació per projectes de supressió de barreres 
arquitectòniques.  
Respon el Sr. Santamaría dient que les voreres no hi estan marcades, la policia ho 
està estudiant.  
La Sra. Pla manifesta que ja que es fa el canvi, la policia faci un bon control dels 
mals aparcaments en els carrers més importants.  
El Sr. Postigo manifesta que en  la Junta de Portaveus es va  discutir la direcció del 
trànsit, que coincideixen amb els seus aspectes generals, malgrat que  continuen 
insistint en les demandes  sobre mocions ja presentades:  que en determinats carrers 
s’eixamplés la vorera, que s’ha d’incidir per part de la policia en aparcaments sobre 
la vorera, que es concreti on es posen els pàrkings per a minusvàlids, els pàrkings 
per a bicicletes, les zones de càrrega i descàrrega, el senyals, i que s’instal·lin de 
manera estratègica per tot el poble panells d’informació municipal. I per últim és 
urgent enllaçar el sector del Mas Sec amb el del carrer Almogàvers i la construcció 
d’una rotonda a la cruïlla de la Ctra. de Caldes.  
Acaba la Sra. Alcaldessa dient que el tema dels accessos a Llagostera és molt 
important i que el segueixen puntualment, significant que tant el pas a doble nivell 
que es farà a la cruïlla de la carretera  de Tossa, com l’arranjament de la carretera 
C-253 que enllaça amb la C-250, s’ha aconseguit per l’esforç i  els contactes 
mantinguts  amb  el Sr. Lluch, Director General de Carreteres, i  amb el Sr. Macias,  
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.        
 
12è.- PETICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSC, IC-EV I ERC PER 
ESTABLIR CRITERIS PER FACILITAR L’ACOMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.-  
 
El Sr. Postigo llegeix l’escrit que en nom dels grups de l’oposició han presentat a 
Governació sol·licitant informació sobre la modificació dels Estatuts dels Patronats, 
sobre la consulta d’expedients i sobre la utilització de les Dependències 
Municipals.    



El Sr. Noguera exposa que mai se’ls ha convocat a les reunions de les 
urbanitzacions i demana un funcionament més democràtic a l’hora d’obtenir 
fotocòpies dels expedients.  
La Sra. Alcaldessa fa una explicació raonada de la manera d’obtenir la informació 
dels expedients i dels usos dels locals municipals i acaba dient que la informació no 
la neguen i que no és desconfiança sinó que la responsabilitat i la confidencialitat  
dels expedients és de l’Alcaldia. Per tant, amb la informació que es dóna als 
regidors és suficient per complir la seva tasca municipal i es dóna amb la màxima 
agilitat.    
La Sra. Pla diu que la Sra. Sancho no ha contestat la diferència de tracte, entre un 
regidor convergent i els altres.  
Respon la Sra. Alcaldessa dient que la tasca de l’equip de govern és diferent i el 
que compta és que la informació la tenen  i si han de demanar les fotocòpies és per 
una necessària coordinació funcional.  
Intervé el Sr. Navarro manifestant que avui mateix se li ha denegat la fotocòpia 
d’un document que formava part d’un expedient del Ple.  
 
La Sra. Sancho respon que es un document que implica confidencialitat. 
El Sr. Postigo manifesta que saben molt bé que de la mateixa manera que tenim 
dret a obtenir fotocòpies, tenim l’obligació de no airejar informació confidencial.  
Continua el Sr. Postigo i manifesta que  reiterades vegades s’ha demanat que els 
tres grups de l’oposició estiguessin representats alhora en els Patronats de 
l’Hospital i Esports.    
Respon la Sra. Sancho dient que el nombre de membres ho regulen els Estatuts.  
Acaba el Sr. Postigo dient que si es posen de manera tan restrictiva, nosaltres a 
partir d’ara exigirem els expedients foliats. 
 
Essent les dotze hores de la nit, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió i es deixen 
pendents per a una propera sessió els 3 últims punts de l’ordre del dia del Ple 
d’avui, de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb 
mi, la Secretària, que ho certifico.    
 

L’ALCALDESSA           LA SECRETÀRIA actal.,    



ACTA NÚM. 7/98 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 30 DE SETEMBRE DE 1998.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta de setembre de mil nou-cents 
noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar sessió 
ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i amb 
l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, Narcís 
Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta Fausellas, 
Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís Postigo García, 
Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a Secretari el Sr. Manuel 
Ibarz Casadevall.  
La Presidenta declara oberta la sessió i proposa la modificació de l’ordre del dia 
mitjançant la inclusió de dos punts nous, per raons d’urgència:  
20è.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en el 
Sector Ganix. 
21è. – Aprovació provisional del Pla Parcial del Sector Ganix. 
Obert un torn de paraules, el Sr. Postigo, demana que s’inclogui també amb caràcter 
d’urgència: 
22è.- Moció del grup municipal d’IC-EV relativa a la línia d’alta tensió d’E.N.H.E.R.  
Sotmeses ambdues propostes a votació s’acorda la inclusió dels tres nous punts de 
l’ordre del dia per assentiment de tots els grups.  
 
Es reprèn la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 8-7-1998.-  
 
L’Alcaldessa formula una esmena al punt 11è, consistent en proposar una nova redacció 
del darrer paràgraf en els termes següents: 
“Acaba la Sra. Alcaldessa dient que el tema dels accessos a Llagostera és molt 
important i que el segueixen puntualment, significant que tant el pas a doble nivell que 
es farà a la cruïlla de la carretera de Tossa, com l’arranjament de la carretera G-253 que 
enllaça amb la G-250, s’ha aconseguit per l’esforç i els contactes mantinguts amb el Sr. 
Lluch, Director General de Carreteres, i amb el Sr. Macias, Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques.”  
El Sr. Postigo pregunta si es va incloure en l’acte de la sessió anterior a la que és objecte 
de debat en aquest moment la modificació que va demanar, responent la Sra. Alcaldessa 
que en aquest moment no ho pot afirmar però que veurà de comprovar-ho, si es va 
acordar la seva inclusió. 
Amb la modificació indicada, s’aprova l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 
8 de juliol de 1998, per unanimitat. 
 
2n.- RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN RELATIU A INICI 
D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT A TÍTOL PÒSTUM DELS SERVEIS 
PRESTATS PEL SR. NARCÍS CASAS MASGRAU.-  
 
La Sra. Alcaldessa dona compte de l’acord adoptat per la Comissió de Govern, a petició 
de diversos veïns i entitats del municipi, per tal de fer un reconeixement públic a la 
memòria de qui fou Alcalde de Llagostera, l’Il.ltre.  Sr. Narcís Casas i Masgrau. 



La Sra. Pla, recolza plenament l’acord, si bé recorda la petició que va formular temps 
enrera el grup municipal del PSC en el sentit que, en el seu moment, també s’honori la 
memòria d’Isabel Vilà. 
Sotmesa la proposta a votació, és ratificada amb els vots dels Regidors de CiU (8 vots), 
PSC (2 vots) i ERC (1 vot), amb l’abstenció del grup municipal d’IC-EV (2 vots).  
 
3r.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL 
FUTUR I.E.S.- 
 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 01/09/1998, va acceptar la 
cessió dels terrenys que, en conjunt, constitueixen l’espai d’equipament públic del 
sector Ganix, en què s’hi ha de construir el futur Institut d’Ensenyament Secundari de 
Llagostera. 
Atès que aquesta cessió té caràcter de compliment avançat i a compte de les obligacions 
urbanístiques derivades de l’execució del Pla Parcial del sector, actualment en tràmit. 
Però, considerant convenient oferir ara ja els terrenys al Departament d’Ensenyament, 
per, d’aquesta manera, avançar en la mesura del possible l’inici dels tràmits necessaris. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:  
Primer.- Oferir  al Departament d’Ensenyament la cessió gratuïta de la finca que a 
continuació es descriu, amb destinació a la construcció del futur Institut d’Ensenyament 
Secundari de Llagostera: 
URBANA: Peça de terreny edificable, de forma poligonal irregular, de 8.339,60 m2. de 
superfície, situada al sector Ganix, terme municipal de Llagostera, que confronta: al 
nord i sud, amb vials en projecte del futur Pla Parcial sector Ganix; a l’oest, amb zona 
verda en projecte del mateix Pla Parcial; i a l’est, part amb Josep Miquel Valentí, part 
amb Remigio Gascons Viñas, part amb Pilar i Maria Maurici Gelabertó i Isabel 
Gelabertó Rabassedas, part amb Joaquim Maurici Gelabertó i Isabel Gelabertó 
Rabassedas, i part amb Joaquim i Maria Maurici Gelabertó i Isabel Gelabertó 
Rabassedas. 
Segon.-  Facultar àmpliament l’Alcaldia, o regidor en qui delegui, per a l’adopció de 
tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord, i molt especialment per a 
l’atorgament de l’escriptura pública corresponent. 
Tercer.- Notificar-ho al Departament d’Ensenyament . 
 
La Sra. Alcaldessa, en nom del grup municipal de CiU demana el vot favorable dels 
integrants del Ple a la proposta, atesa la importància que té per Llagostera que el 
Departament d’Ensenyament inclogui el projecte en el programa de construccions de 
centres docents en el termini més breu que sigui possible i, per això, cal que tingui la 
disponibilitat dels terrenys. 
La Sra. Pla, que manifesta la posició favorable del grup municipal del PSC, expressa 
una objecció de caràcter jurídic, en el sentit de manifestar que, a parer seu, la cessió 
hauria de ser condicional atès que, abans de convertir-se en definitiva, cal que sigui 
sotmesa a un tràmit d’exposició pública. 
El Sr. Postigo qüestiona que l’acord que es proposa consisteixi en una cessió definitiva, 
atès que encara no s’ha elevat a escriptura pública el títol de propietat de l’Ajuntament i 
manifesta que vol que consti en acta la seva opinió que l’equip de govern fins ara ha 
mentit en tot allò que fa referència a la cessió dels terrenys de l’I.E.S.   
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat. 
        



4t.- APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE 
SEGURETAT.-  
 
Atès que en sessió de data 8 de juliol de 1998 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
Conveni de cooperació i coordinació en matèria de seguretat pública i policia entre el 
Departament de Governació i l’Ajuntament de Llagostera i 
Atès el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Constituir la Junta Local de Seguretat de Llagostera.  
Segon.- La Junta Local de Seguretat de Llagostera es regirà pel Decret 1517/1998, de 
23 de juny, de les juntes locals de seguretat. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció  General de Seguretat Ciutadana del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5è.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 1999.- 
 
Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual correspon a 
l’Ajuntament en Ple proposar les dues festes anuals de caràcter local,  
Atès que és tradició celebrar les festes locals els dies següents a la Pasqua Granada, 
diada de la Festa Major,  
A sol·licitud de la Delegació Territorial a Girona del Departament de Treball de la 
Generalitat, el Ple,  per unanimitat va acordar: 
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 1999 els 
dies 24 i 25 de maig. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la delegació Territorial a Girona del Departament de 
Treball.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat. 
  
6è.- APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT A LA MANCOMUNITAT MUNICIPAL DE LA CONCA DEL 
RIDAURA.-  
 
La Sra. Alcaldessa exposa la necessitat que per part del Ple es designi al representant 
que per torn dels grups municipals ha de formar part de la representació de 
l’Ajuntament en la Mancomunitat Municipal de la Conca del Ridaura, manifestant que,  
en el període que resta fins a final de la legislatura correspon a un representant del grup 
municipal del PSC. 
La Sra. Pla, en nom del PSC manifesta que el seu grup i el d’IC-EV ha acordat que 
aquesta representació la continuï ostentant el Sr. Postigo. 
El Sr. Postigo ratifica l’existència d’aquest acord i manifesta la seva voluntat de seguir 
reclamant el compliment de les qüestions que encara estan pendents a l’abocador. 
La Sra. Alcaldessa manifesta  que la representació de l’Ajuntament a la Mancomunitat 
no té caràcter personal, sinó que obeeix a criteris polítics i a qui correspon és als 
membres dels grups municipals i, en aquest cas, al que designi el PSC, tota vegada que 
en els dos primers períodes de la legislatura l’han ostentat els grups d’ERC i d’IC-EV i 
ara toca el torn al grup del  PSC, llevat que renunciï, amb la qual cosa l’Ajuntament 
tindria un representant menys dels que li correspon. 



En diferents torns de paraules, els representants dels grups municipals manifesten els 
seus respectius punts de vista i atès que tots coincideixen en que per arribar a una 
solució del tema cal tenir present els Estatuts de la Mancomunitat, s’acorda per 
unanimitat deixar l’adopció d'un acord definitiu sobre la taula per ser estudiat i debatut 
novament en el proper Ple.  
 
7è.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES QUE REGIRAN LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
DEIXALLERIA MUNICIPAL.-  
 
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules que han de regir la contractació, mitjançant  
concurs i pel procediment obert, de la gestió i explotació del servei municipal de 
deixalleria de l’Ajuntament de Llagostera. 
Segon.- Facultar l’Alcaldia-Presidència o persona en qui delegui, per a quantes 
actuacions siguin necessàries per a l’execució del present acord.  
 
Obert el torn de paraules, el Sr. Fabrellas proposa un seguit d’esmenes al text proposat 
que fan referència als horaris, al tractament de les bateries, als “sprays” i a la necessitat 
d’exigir a l’empresa concessionària el compliment de les obligacions relatives a la 
Seguretat Social dels seus treballadors. 
El Sr. Postigo comença la seva intervenció amb una consideració de caràcter general 
manifestant la discrepància del grup d’IC-EVsobre la política de recollida selectiva de 
deixalles duta a terme per l’equip de govern, sobre tot en allò que fa referència a la 
recollida de matèria orgànica i finalitza proposant deixar temps per estudiar més 
detingudament la proposta per tal de valorar-la en profunditat. 
El Sr. Noguera proposa la inclusió d’una clàusula que prevegi com a element de 
valoració de les propostes la possibilitat de crear un servei de recollida domiciliària per 
a la gent gran que tingui dificultats per desplaçar-se fins a la deixalleria. 
El Sr. Lluís Ayach presenta una esmena al text de la proposta per incloure dos paràgrafs 
nous a la clàusula 1ª, afegir una clàusula nova i, fer seva la proposta formulada per 
ERC, en els següents termes: 
“Clàusula 1 
 OBJECTE  DE LA CONCESSIÓ 
És objecte d’aquest Plec de clàusules la concessió administrativa de la gestió i 
l’explotació del servei municipal de deixalleria del municipi de Llagostera i dels serveis 
complementaris a aquest servei principal, com són el manteniment i la neteja interior i 
exterior de la deixalleria, de la zona ajardinada i de les instal·lacions, contenidors, estris 
i aparells que la fan apta per al seu destí.  
La concessió s’atorgarà a risc i ventura del concessionari, que aportarà els mitjans 
personals, materials i tècnics necessaris i executarà els serveis complementaris inherents 
a l’adjudicació. 
La concessió s’atorgarà per un període de quatre anys., que podran ser objecte de dues 
pròrrogues successives de la mateixa durada.  
La concessió s’extingirà pel transcurs del termini màxim indicat en el paràgraf anterior 
o per qualsevol de les causes que preveu la legislació vigent. 
Clàusula 22 
ALTRES ELEMENTS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
A més de la memòria i de l’estudi econòmic a què fan referència les clàusules anteriors, 
es valorarà la programació de campanyes de sensibilització entre els usuaris potencials 
de la deixalleria i la col·laboració en els programes promoguts per l’Ajuntament. 



Així mateix es valorarà l’establiment d’un servei domiciliari de recollida de deixalles 
per a les persones grans que tinguin dificultats per desplaçar-se.”  
Sotmès a votació el nou text, una vegada inclosa l’esmena, és aprovat amb els vots de 
CiU (8 vots) i del PSC (2 vots), amb l’abstenció d’ERC (vot) i el vot en contra d’IC-
EV (2 vots). 
  
8è.- APROVAR EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA 
DEIXALLERIA MUNICIPAL.-  
 
Primer.- - Aprovar el Reglament de funcionament de la deixalleria municipal. 
Segon.- Facultar l’Alcaldia-Presidència o persona en qui delegui, per a quantes 
actuacions siguin necessàries per a l’execució del present acord.  
 
Havent estat debatut aquest punt de l’ordre del dia conjuntament amb l’anterior, va ser 
aprovat amb els vots de CiU (8 vots) i del PSC (2 vots), amb l’abstenció d’ERC (vot) i 
el vot en contra d’IC-EV (2 vots). 
 
9è.- APROVACIÓ DE LA CANCEL·LACIÓ DE LES ANOTACIONS 
PREVENTIVES D’EMBARGAMENT DE FINQUES PROPIETAT DEL SR. 
JOSEP MARIA FONTANALS.-   
 
Amb caràcter previ a l’inici de l’execució dels expedients administratius d’apressament 
núms. 217/92 i 1/97, que se segueixen contra el senyor Josep Mª Fontanals 
Bonaventura, el ple de l’Ajuntament, en sessió de 23 de desembre de 1997, va consentir 
la cancel·lació de les anotacions preventives d’embargament, origen de les lletres “Q” i 
“V”, en relació a totes les finques resultants de segregacions provinents de la finca 
matriu núm. 1008 “N”, que s’haguessin produït amb posterioritat al 21-01-1995 i fins a 
l’adopció d’aquell acord, segons una relació que hi figurava com a annex. 
Posteriorment, però, el Registre de la Propietat núm. 1 de Girona ens ha comunicat la 
inscripció de noves segregacions (relació annexa I), que si bé s’han practicat amb 
posterioritat a aquella data, un cop comprovades, s’ha constatat que corresponen a 
tercers adquirents  de bona fe, que, per aquell mateix motiu, mereixen ser deslliurades 
d’aquells embargaments. 
D’altra banda, en el mateix acord plenari de 23-12-97, també es va disposar l’obertura 
d’un termini perquè tots les propietaris dels sectors “Selva Brava” i “Font-Bona”, que 
per qualsevol motiu encara no tinguessin inscrit el seu títol ho poguessin manifestar a 
l’Ajuntament, per tal de poder fer l’oportuna reserva de superfície. Dins d’aquest 
termini, s’han presentat diferents sol·licituds que, un cop comprovades, han estat 
incloses a la relació annexa II, als efectes indicats. 
Així doncs, cal adoptar un acord complementari al de 23-12-97, en el doble sentit 
indicat.  
Fet això, només faltarà, abans de la convocatòria de la subhasta, fixar el valor del bé 
embargat, d’acord amb l’article 139 del Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
Vista la valoració feta per l’arquitecte municipal,  
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:  
Primer.- Completar l’apartat primer de l’acord plenari del 23 de desembre de 1997, en 
el sentit de consentir també la cancel·lació de les anotacions preventives 
d’embargament, origen de les lletres “Q” i “V”, en relació a les finques registrals  
resultants de segregacions practicades sobre la finca matriu inscrita al Tom 2553, Llibre 



116 de Llagostera, Foli 89, Finca 1008 “N”, i que figuren a la relació annexa I. Per a la 
pràctica efectiva d’aquestes cancel·lacions, es disposa que els titulars de les finques 
indicades ho hauran de sol·licitar expressament al Registre de la Propietat núm. 1 de 
Girona, al qual li serà notificat aquest acord, junt amb la relació annexa que se cita, per 
tal que pugui comprovar en cada cas la pertinència de cada sol·licitud. 
Segon.- Disposar que en el Registre de la Propietat s’anoti una reserva de superfície 
suficient per tal de, en el seu dia, poder practicar les inscripcions de les finques 
segregades de la núm. 1008 “N” que figuren a la relació annexa II, tot plegat d’acord 
amb l’article 47 del Reglament Hipotecari. Aquesta reserva de superfície es farà constar 
en l’acord de convocatòria de la  subhasta pública de la finca embargada i cessarà en el 
moment que s’hagi practicat la darrera inscripció. 
Tercer.- Considerar no afectades per les anotacions preventives d’embargament (lletres 
“Q” i “V”) que afecten la finca núm. 1008 “N”, les instal·lacions de la xarxa de 
distribució elèctrica (incloent-hi els transformadors núms.2103, 2104, 2105, 2106 i 
2107), i la xarxa de distribució d’aigua potable (incloent-hi la xarxa d’impulsió als 
dipòsits) existents en els sectors de “Selva Brava” i “Font-Bona”. 
Quart.- Aprovar la valoració de la finca embargada núm. 1008 “N” per l’import de 
401.187.182,- PTA , segons resulta de l’informe tècnic que consta a l’expedient i que 
s’adjuntarà a aquest acord a efectes de motivació. Aquesta valoració resulta un cop 
deduït el valor de les finques relacionades a l’apartat segon i les instal·lacions de 
l’apartat tercer. 
Cinquè.- Notificar l’anterior valoració al senyor Josep Mª Fontanals Bonaventura, 
prevenint-lo que en cas de discrepància podrà presentar una valoració contradictòria en 
el termini de 15 dies a comptar de la notificació d’aquest acord.  
Sisè.- Encarregar a l’agent de recaptació que, si s’escau, requereixi al deutor perquè 
aporti els títols de propietat de la finca embargada, en el termini de tres dies, en els 
termes de l’article 140 del Reglament General de Recaptació. 
 
En el respectiu torn de paraules, els representants dels grups municipals manifesten el 
seu acord amb la proposta que, sotmesa a votació, es aprovada per unanimitat. 
 
10è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ESTUDI DE DETALL 
D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE L’EDIFICI  DE LA LLAR D’AVIS.  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 27-5-1998, va aprovar inicialment 
el projecte d’Estudi de Detall d’ordenació de volums de l’edifici del Casal d’Avis, 
promogut pel propi Ajuntament. 
Atès que el projecte ha estat exposat al públic durant 20 dies, mitjançant anuncis inserits 
en el B.O.P. nº 90, d’11-7-1998 i en el diari “El Punt”, de 2-7-1998, i que no s’ha 
presentat cap tipus d’al·legació. 
D’acord amb l’article  140.5 i 6 del Reglament de Planejament Urbanístic, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte d’Estudi de Detall d’ordenació 
de volums de l’edifici destinat a Llar d’Avis (c/ Concepció nº 22), redactat per 
l’arquitecte municipal i promogut pel propi Ajuntament. 
Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient a la 
Comissió d’Urbanisme de Girona, als efectes oportuns. 
Tercer.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província. 
 



En el respectiu torn de paraules els diferents grups exposen el respectiu punt de vista 
sobre la proposta i anuncien la seva intenció de vot. 
Realitzada la votació, s'aprova amb els vots de CiU (8 vots), amb l'abstenció d'IC-EV (2 
vots) i ERC (1 vot), i el vot en contra del PSC (2 vots). 
 
11è.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-
ADMINISTRATIVES QUE REGIRÀ L’ALIENACIÓ DE TRES PARCEL·LES 
DE LA ZONA INDUSTRIAL.-  
 
Vist l’expedient d’alienació mitjançant concurs públic dels béns patrimonials que es 
diran, que s’ha tramitat d’acord amb allò que disposen l’article 40 i següents del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens 
locals, i demés normativa concordant. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
1.- Alienar mitjançant concurs públic tres parcel·les de la zona industrial, una  del 

polígon II de 1.200 m2  i dues del polígon I, de 1.329 m2. i de 1.255 m2.,  de 
propietat municipal,  amb l’objectiu de finançar els costos d’urbanització d’aquell 
sector que corresponen a l’Ajuntament i a la vegada impulsar i dinamitzar la 
instal·lació. de noves indústries al polígon industrial. 

2.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que regirà el procediment 
d’alienació i exposar-lo al públic durant 20 dies, mitjançant anuncis que s’inseriran 
en el BOP i DOGC, als efectes d’al·legacions. 

3.-Simultàniament, convocar el concurs públic, per bé que la licitació s’ajornarà el 
temps que sigui necessari en el supòsit que es formulin les al·legacions al plec de 
clàusules aprovat. 

    4.-  Nomenar membres de la Mesa de Contractació les següents persones: 
 Presidenta: Pilar Sancho Espigulé 
 1r. vocal: Jordi Bayé Sureda 
 2n.vocal: Montserrat Pla Font 
 3r. vocal: Jordi Noguera Sabarí 
 Secretari: Manuel Ibarz Casadevall 
 
La Sra. Pla anuncia que el grup municipal del PSC votarà favorablement a la proposta i 
aprofita per demanar que l’Ajuntament sigui molt estricte a l’hora de fer complir les 
condicions de l’adjudicació. 
El Sr. Postigo, en nom del grup municipal d’IC-EV, coincideix en la demanda de la 
màxima exigència en els eventuals adjudicataris, demana que es faci la immediata 
connexió del clavegueram de la zona a la xarxa general i manifesta que si bé abans 
varen votar-hi a favor, el fet de què no estigui connectat farà que ara el seu vot sigui 
negatiu.  
El Sr. Noguera, en nom del grup d’ERC, manifesta que el seu vot serà d’abstenció. 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb els vots favorables de CiU (8 vots) i 
PSC (2 vots), els vots negatius d’IC-EV (2 vots) i l’abstenció d’ERC (1 vot). 
 
12è.- APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI DE SISTEMA D’EXECUCIÓ DE LA 
U.A. MONT-REI.-  
 
Atès  que el col.lectiu de propietaris de la Urbanització MONT-REI, representats pel Sr. 
Rafael Balaguer Rosa, ha sol·licitat (registre d’entrades nº 817, de 31-3-98) que s’iniciïn 



els tràmits per al canvi de sistema d’execució del sector, actualment de compensació, 
perquè es desenvolupi per cooperació. 
Atès que aquesta sol·licitud compte amb el vist-i-plau unànime de tots els propietaris 
del sector, segons que resulta de la certificació estesa pel Secretari de l’entitat, i que ha 
estat presentada en data 10-8-98 (registre d’entrades núm. 1893). 
Atès que el grau de desenvolupament del sector només comportarà la redacció d’un 
annex al projecte d’urbanització aprovat definitivament el 28 de març de 1989 i la 
posterior licitació i execució de les obres amb càrrec als propietaris afectats, als quals 
els serà notificada i sol∑licitada a l’avançada la corresponent quota d’urbanització. 
D’acord amb l’article 155 i 38 del Reglament de Gestió Urbanística, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment el canvi de sistema d’execució de la Unitat d’Actuació 
MONT-REI, per tal que es desenvolupi per cooperació en lloc de per compensació com 
estava previst fins ara. 
Segon.- Obrir un període de 20 dies d’informació pública general, perquè tothom que hi 
estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al.legacions que cregui 
oportú, a comptar de la publicació d’aquest acord en el B.O.P.  als efectes publicitaris 
indicats també es publicarà un anunci en un diari dels de major difusió provincial. 
Tercer.- Notificar individualment aquest acord a tots els propietaris inclosos dins la 
Unitat d’Actuació MONT-REI, prevenint-los que, per a ells, el termini d’informació 
pública comptarà des de l’endemà de la notificació d’aquest acord. 
En el respectiu torn de paraules, la Sra. Pla manifesta el seu suport a la proposta. 
El Sr. Postigo anuncia l’abstenció del seu grup. El Sr. Noguera manifesta que, atès que 
no li consta que els propietaris hagin acceptat la proposta individualment, el seu grup 
votarà en contra de la proposta. 
Sotmesa a votació, s’aprova amb els vots favorables de CiU (8 vots) i PSC (2 vots), 
l’abstenció d’IC-EV (2 vots) i el vot negatiu d’ERC (1 vot). 
 
13è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE 
LA U.A. CARRILET-2.-  
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 29 d’abril de 1998, va aprovar inicialment el 
projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació CARRILET-2, redactat per 
l’arquitecte Robert Soler Aluart, i promogut pel propi Ajuntament; 
El referit acord va ser notificat individualment a tots els propietaris afectats i fou 
publicat en el B.O.P. nº 86, de 2 de juliol, el diari “El Punt” de 18 de juny, i el tauler 
d’anuncis de la Corporació, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions. 
En el termini d’un mes establert a aquest efecte, no s’ha presentat cap al·legació. 
Posteriorment, però, en data 10-9-1998 (registre d’entrada nº 2048), Promocions Santa 
Isabel S.L. ha acreditat haver adquirit la finca de 285 m2, inicialment aportada pels 
consorts Juan Vila Expósito i Rosa Gotarra Trucano, en virtut de la permuta atorgada 
davant del notari de Cassà de la Selva, Ramon Castelló Gorgues, el 13-8-1998 (nº 997 
del seu protocol). 
En aquest estat de coses, d’acord amb els articles 110 i 111 i concordants del Reglament 
de Gestió Urbanística, procedeix aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació, 
introduint-hi, però, la rectificació esmentada a l’apartat anterior de manera que la finca 
de resultat inicialment adjudicada als consorts Vila-Gotarra ho sigui a favor de 
Promociones Santa Isabel S.L. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  



Primer.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació 
CARRILET-2, redactat per l’arquitecte Robert Soler Aluart, i promogut per 
l’Ajuntament, en els mateixos termes en què fou aprovat inicialment, llevat de 
l’adjudicació de la finca resultant nº 2, de 205 m2, que s’entendrà feta a favor de 
Promociones Santa Isabel S.L. com a conseqüència d’haver adquirit, prèviament a 
aquest acord, la finca inicial de procedència. 
Segon.- Fer constar que les finques resultants quedaran afectades, amb caràcter real, al 
pagament del saldo del compte de liquidació del projecte de reparcel.lació aprovat que a 
cada una se li assigna. 
Tercer.- Facultar l’Alcaldia, o regidor en qui delegui, per a l’adopció dels actes que 
siguin necessaris per a l’execució d’aquests acords, i molt especialment per a 
l’atorgament de l’escriptura pública corresponent. 
Quart.- Notificar-ho individualment a tots els interessats i publicar-ho en el B.O.P., 
tauler d’anuncis de la Corporació i en un dels diaris de major difusió comarcal; i 
trametre un exemplar del projecte i una còpia completa de l’expedient administratiu a la 
Comissió d’Urbanisme de Girona, als efectes procedents. 
En el respectiu torn de paraules els portaveus dels grups municipals anuncien la seva 
intenció de vot. 
Celebrada la votació, s’aprova la proposta amb els vots favorables de CiU (8 vots), PSC 
(2 vots) i ERC (1 vot), i l’abstenció d’IC-EV (2 vots). 
 
14è.- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA I L’EMPRESA DOMINGO PASCUAL 
CARBÓ, S.A.-  
 
Vist el conveni urbanístic subscrit en data 23.9.98 amb l’empresa DOMINGO 
PASCUAL CARBÓ, S.A., per la reclassificació com a sòl  apte per a urbanitzar d´uns  
terrenys que confronten amb  la Unitat d’Actuació “Cavisa”, i que ha de permetre 
l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa, per tal d’ajustar-les a les necessitats 
actuals del procés productiu i a les exigències dels seus clients. 
Atès que la reclassificació d’aquells terrenys ha estat informat favorablement pels 
Serveis Territorials d’Urbanisme, en data 27 de maig de 1998; 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.-  Aprovar en tots els seus punts el conveni urbanístic subscrit amb l’empresa 
DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.A., en data 23.9.98. 
Segon.- Notificar-ho a l’empresa interessada. 
 
La Sra. Pla, en el torn de paraules del grup municipal del PSC, constata el fet que el 
canvi de classificació del sòl d’agrícola a industrial suposa un cas més de discriminació 
de les empreses petites davant de les grans, avantatge que al seu parer no queda 
suficientment compensada per la contraprestació que la companyia beneficiaria s’ha 
compromès a donar. Continua la seva intervenció manifestant que l’accés de la fàbrica a 
la carretera segueix sent difícil i acaba anunciant l’abstenció del seu grup a la proposta. 
Al seu torn, el Sr. Postigo, en nom d’IC-EV, posa de manifest les reserves del seu grup 
al procediment seguit i, especialment, sobre la quantitat de tres milions de pessetes que 
DOMINGO PASCUAL CARBÓ S. A. ha ofert, per justificar l’abstenció del seu grup. 
El Sr. Noguera manifesta el seu acord a la proposta, malgrat que  creu que no 
s’incentiva de forma suficient el desenvolupament de la zona industrial.   
Sotmès el punt de l’ordre del dia a votació és aprovat pel vot favorable de CiU (8 vots) i 
ERC (1 vot), amb l’abstenció del PSC (2 vots) i d’IC-EV (2 vots).  



 
15è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE  DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES AL SECTOR “DESENVOLUPAMENT 
INDUSTRIAL II”.-   
 
Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament en el 
sector de desenvolupament industrial II, presentat  per DOMINGO PASCUAL 
CARBÓ, S.A. 
Atès que aquest projecte ha estat informat favorablement, amb lleugeres variacions,  
pels Serveis Territorials d’Urbanisme en data 27.5.98 
Atès que la tramitació administrativa de la modificació puntual proposada és una 
obligació assumida per l’Ajuntament en el conveni urbanístic signat amb la pròpia 
empresa en data 23.9.98. 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal i del secretari interventor. 
D’acord amb l’article 59 i concordant del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament en el sector de desenvolupament industrial II, presentat per 
DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.A. i promogut per l’Ajuntament. 
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anuncis que 
s’inseriran  al B.O.P, tauler d’edictes de la Corporació i en un dels diaris de major 
difusió provincial., perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i 
presentar les al·legacions que cregui oportú. 
Tercer.- Notificar-ho individualment a la resta de propietaris del sector  perquè en el 
mateix termini d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, puguin també 
examinar el projecte i presentar les oportunes al·legacions. 
 
Havent estat objecte de debat aquest punt de l’ordre del dia juntament amb l’anterior, va 
ser sotmès a votació i aprovat amb el vot favorable de CiU (8 vots) i ERC (1 vot), amb 
l’abstenció del PSC (2 vots) i d’IC-EV (2 vots). 
 
16è.-APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL “DESENVOLUPAMENT 
INDUSTRIAL II”.-  
 
Vist el projecte de Pla Parcial del sector de desenvolupament industrial II, presentat i 
promogut per Domingo Pascual Carbó, S.A. 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals i pel  secretari-interventor. 
I de conformitat amb la tramitació prevista a l’article 139 i concordants del Reglament 
de Planejament Urbanístic. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Pla Parcial del sector de desenvolupament 
industrial II, presentat  i promogut per Domingo Pascual Carbó, S.A.., condicionant la 
seva aprovació provisional a la presentació del projecte degudament visat pel Col·legi 
professional competent; i tramitar-ho simultàniament amb el projecte de modificació 
puntual de Normes Subsidiàries en aquell sector. 
Segon.- Exposar-ho al públic durant un mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el 
B.O.P., en un dels diaris de major difusió provincial i en el tauler d’edictes de la 
Corporació, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines 
municipals, en hores d’atenció al públic, i presentar les al·legacions que creguin oportú. 



Tercer.- Notificar-ho individualment a tots els propietaris del sector, atorgant-los igual 
termini d’exposició al públic, encara que comptat des de la recepció d’aquest acord, als 
efectes i de conformitat amb l’article 87.1 del Decret Legislatiu 1/1990 i l’article 139.2ª 
del Reglament de Planejament. 
Quart.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel.lació, d’edificació i 
d’enderrocament en tot l’àmbit del Pla Parcial, i donar-hi la publicitat reglamentària 
prevista. 
 
Havent estat objecte de debat aquest punt de l’ordre del dia juntament amb els dos 
anteriors, va ser sotmès a votació i aprovat amb el vot favorable de CiU (8 vots) i ERC 
(1 vot), amb l’abstenció del PSC (2 vots) i d’IC-EV (2 vots). 
 
17è.- MOCIÓ DEL GRUP CiU PER LA QUAL S’INSTA AL GOVERN DE 
L’ESTAT LA REFORMA DE LA LLEI 39/1988, REGULADORA DE LES 
HISENDES LOCALS.  
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“La sotasignant,  portaveu del Grup Municipal de CiU,   presenta la següent    
MOCIÓ 
Atesa la delicada situació financera actual dels ajuntaments catalans, derivada del 
compliment de l’articulat de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, en quant 
aquest text legal ha deixat a les hisendes municipals en una situació d’estancament, i 
que el dinamisme de les altres administracions públiques fan que la local vagi perdent 
pes específic. 
Atès que aquest any fineix l’actual quinquenni de finançament de la Participació en els 
Impostos de l’Estat (PIE), que s’ha caracteritzat per la seva insuficiència i manca 
d’equitat en els seus criteris de repartiment. 
Atès que l’aplicació dels censos de població no es fa d’una manera actualitzada, amb les 
repercussions que això representa en un moment d’alta mobilitat geogràfica. 
Atès que la mateixa Llei 39/88, discrimina de manera expressa als consells comarcals, 
impossibilitant-los de participar en els ingressos de l’Estat. 
Atès que els sistemes de finançament moderns tendeixen als principis de 
corresponsabilitat fiscal i territorialització dels ingressos. 
Atesa la proposta de finançament de l’Acord Local elaborada per l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques. 
L’Ajuntament  Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat:  
Primer.- Demanar al govern de l’Estat que insti una reforma de la Llei 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, en els següents punts: 

 Que en el nou quinquenni de finançament s’incrementi el tant per cent de la 
participació en els ingressos de l’Estat, i es modifiquin els criteris de 
repartiment. 

 Que es configuri un sistema específic de finançament per a les ciutats de 
Madrid i Barcelona, de tal manera que el seu finançament no repercuteixi en 
el de la resta de municipis. 

 Que inclogui els Consells Comarcals en el repartiment de la PIE. 
 Que apliqui els censos de població més actualitzats de manera automàtica. 
 Que incorpori nous criteris lligats a les necessitats de despesa real com poden 

ser municipis amb nuclis agregats, població estacional, despeses de 
capitalitat, declivi econòmic i d’altres. 



Segon.- La modificació de la normativa bàsica estatal en matèria d’hisendes locals 
hauria de possibilitar que fos el Parlament de Catalunya qui establís els criteris de 
distribució entre els ens locals de Catalunya de la seva PIE, en funció de la distribució 
competencial derivada del model d’organització territorial propi de Catalunya, i 
l’Administració de la Generalitat qui gestionés l’esmentada distribució. 
Tercer.-D’acord amb els principis d’autonomia financera i corresponsabilitat fiscal, cal 
que els Ajuntaments participin en un 15 % del tram estatal de l’IRPF i en un 5 % de 
l’IVA, amb el corresponent traspàs de la gestió recaptatòria d’aquests dos impostos a la 
Generalitat de Catalunya. 
Quart.- Donar trasllat del present acord al Ministre d’Economia i Hisenda, al Ministre 
d’Administracions Públiques, al Conseller de Governació, al President de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al President de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
Els diferents grups municipals en el respectiu torn de paraules manifesten el seu acord 
amb la proposta que, sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
18è.- MOCIÓ DELS GRUPS IC-EV I ERC RELATIVA A LA  DECLARACIÓ 
DEL MUNICIPI DE LLAGOSTERA LLIURE DE PVC.-  
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“Els Grups Municipals d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds i d’Esquerre Republicana 
de Catalunya presenten la següent proposta i sol·licita a l’Alcaldessa 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, el següent punt: 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El PVC és l’abreviatura amb que es coneix el plàstic policlorur de vinil. Com el seu 
nom indica, es tracta d’una combinació entre el vinil, que és un producte orgànic i el 
clor. L’ús de clor amb d’altres substàncies implica inevitablement  la formació i emissió 
a l’entorn de substàncies organoclorades durant el  procés  de producció del PVC. 
Els productes organoclorats són una família de substàncies que es caracteritzen per la 
seva persistència (dificultat per degradar-se en els diferents medis), la seva capacitat 
d’acumular-se en els éssers vius i per la seva toxicitat, provocant, doncs, greus danys al 
medi ambient i a la salut humana. Sabem que, malgrat l’actual prohibició o reducció 
d’altres productes organoclorats, com DDT, CFCs, PCBs, etc. les seves conseqüències 
continuaran perjudicant el medi ambient i la salut humana durant molts anys. 
Diversos convenis internacionals per a la protecció del medi ambient han senyalat la 
necessitat  d’eliminar els abocaments de substàncies organoclorades. D’aquests 
destaquem el Conveni de Barcelona per a la protecció del Mar Mediterrani i les 
convencions d’Oslo i de París (Parcom) per a la protecció del Nord-Est Atlàntic, per 
haver estat subscrites pel govern espanyol. 
El cicle de vida del PVC està lligat a la formació i emissió a l’entorn de substàncies 
organoclorades, això converteix el PVC en un element incompatible amb una societat 
que ha descobert la necessitat de preservar els valors ambientals més elementals, com 
són l’aire, l’aigua o el sòl fèrtil.       
Aquest material és especialment perillós en cas d’incendi, dons els objectes de PVC, 
fins i tot abans d’aparèixer les flames, desprenen àcid clorhídric, un gas tòxic que causa 
greus lesions, especialment a les vies respiratòries i danys materials doncs és un gas 
corrosiu. Amb aquest àcid s’emeteixen les substàncies organoclorades citades 



anteriorment, entre d’elles les dioxines i metalls presents, com el cadmi, també molt 
tòxics.  
L’incendi  a l’aeroport de Düsseldorf, Alemanya, el passat 22 d’abril, ens mostra els 
riscs ambientals i econòmics de fer servir PVC. La contaminació amb dioxines 
procedents de la combustió del PVC va obligar el tancament de diverses terminals i a 
fer-les-hi una neteja química, el cost de la qual es va estimar en 350 milions de marcs, 
uns 2.800 milions de pessetes.    
Els productes de consum de PVC també tenen una barreja  d’additius, com plastificants, 
establitzants, porusretardants, etc., que poden suposar fins a un 60% de la composició 
d’un objecte de PVC.  
Entre aquests additius es troben substàncies tòxiques com metalls pesants (cadmí, plom, 
etc)  biocies o ftalats. Alguns additius, com els ftalats, escapen dels productes de PVC 
contaminant l’entorn o els productes que puguin contenir (envasos). Els ftalats són 
contaminants hormonals que afecten el sistema reproductor.  
Quant els residus, cal dir que el PVC no és biodegradable, la seva incineració genera 
dioxines i altres productes organoclorats  i allibera els additius tòxics que conté (metalls 
pesants).  
EL PVC contribueix a incrementar la problemàtica municipal dels residus sòlids urbans.  
A la nostra societat actual, el PVC es troba present en nombrosos objectes, molts dels 
quals tenen alternatives a partir d’altres materials més respectuosos amb el medi 
ambient. El foment d’aquestes alternatives es va iniciar fa alguns anys en diversos 
països europeus, on més de 200 ciutats alemanyes han restringit l’ús del PVC a les 
obres públiques i desincentivés el seu ús a la construcció privada. La indústria sueca va 
suprimir voluntàriament el PVC en 1990 de tots els envasos de begudes i aliments. Les 
restriccions del PVC també són creixents en altres 100 municipis d’Àustria, Noruega, 
Suïssa, Dinamarca, Luxemburg i Bèlgica. En aquest mateix sentit, s’han pronunciat el 
Parlament de Suècia, i el Senat de  l’Estat Espanyol, aprovant mocions que pretenen 
avançar cap a l’abandonament de l’ús del PVC.  
Altres exemples que es poden citar de la creixent sensibilització respecte els problemes 
creats per aquest material, són la Ciutat  Olímpica de Sidney, que es construirà 
minimitzant l’ús de PVC i la candidatura de Sevilla com ciutat olímpica per a l’any 
2004, que contempla com a criteris mediambientals l’eliminació de l’ús del PVC a les 
instal·lacions olímpiques.            
Altres productes s’han trobat anteriorment en una situació com la que es descriu avui 
per al PVC, i la mateixa indústria ha iniciat la necessària reconversió. Podem citar, com 
exemples, determinats pesticides, com el DDT, anteriorment empleats i avui prohibits, o 
l’ús de clor en blanquejament de paper, on la mateixa demanda dels consumidors està 
fent canviar per altres tecnologies lliures de clor.  
Entenem que és un deure de les institucions públiques promoure avenços en la 
compatibilitat  entre les activitats econòmiques i el manteniment dels valors ambientals.  
Per tots aquests motius, proposem al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
ACORDS: 
Primer.- Que Llagostera es declari Municipi lliure de PVC  com una forma d’expressar 
la voluntat d’aquest municipi, de conscienciar la nostra ciutadania  de la necessitat 
d’evitar el PVC i com a mesura d’incentivar tots els sectors econòmics que fan servir 
aquest material a que reconverteixin paulatinament la seva activitat, usant altres tipus de 
materials menys problemàtics amb el medi ambient.  
Segon.- Elaborar una estratègia municipal que permeti a mitjà termini substituir els 
materials de construcció de PVC per altres materials alternatius. En totes les activitats, 
obres o serveis amb participació municipal es prohibirà l’ús d’envasos o embolcalls de 



PVC. I en totes les contractacions d’obres o serveis que es realitzin amb participació 
municipal, s’inclogui una clàusula obligada que atorgui preferència a les propostes que 
no incloguin l’ús de PVC.  
Tercer.- Que es marqui com a norma municipal  per autoritzar l’obertura de locals 
susceptibles de registrar aglomeracions de gent (bars, restaurants, etc), la prohibició de 
fer servir materials de construcció amb PVC o que continguin altres substàncies 
halogenades, atès el perill  potencial que significaria aquest material en cas d’incendi.  
Quart.- Recomanar a tot el poble que no adquireixin  productes alimentaris envasats en 
PVC pel risc que suposa per a la salut de les persones i dels éssers vius.  
Cinquè.- Sol.licitar als Governs, al Ministeri i a la Conselleria de Medi Ambient i als 
Parlaments, tant a nivell estatal com autonòmic que considerin els riscos que per la salut 
dels ciutadans té el PVC i que regulin en sentit restrictiu- els seus usos normativament.  
A Llagostera, 24 d’abril de 1998.- J.LLUÍS POSTIGO GARCÍA.- JORDI 
NOGUERA”.-  
El Sr. Ayach, en nom de CiU, exposa les reserves del seu grup municipal al text 
proposat, si bé manifesta la coincidència amb el seu esperit. L’Alcaldessa suggereix als 
proponents una nova redacció que exclogui  les expressions  de caràcter prescriptiu, 
prohibitiu  o normatiu per poder-la votar favorablement. 
En nom dels grups signants de la moció el Sr. Postigo manifesta la seva disposició a 
introduir les modificacions proposades per CiU. 
El text de l’acord que serà sotmés a votació és el següent: 
Primer.- Que Llagostera es declari Municipi lliure de PVC com a expressió de la 
voluntat d’aquest municipi de substituir l’ús de PVC, conscienciar la nostra ciutadania 
de la conveniència d’usar materials alternatius i com a mesura d’incentivar tots els 
sectors econòmics que fan servir aquest material a que reconverteixin paulatinament la 
seva activitat, usant altres tipus de materials menys problemàtics amb el medi ambient.  
Segon.- Elaborar una estratègia municipal que permeti a mitjà termini promoure l'ús de 
materials alternatius. En totes les activitats, obres o serveis amb participació municipal 
es procurarà evitar l’ús d’envasos o embolcalls de PVC.  
Tercer.- Que per autoritzar l’obertura de locals susceptibles de registrar aglomeracions 
de gent (bars, restaurants, etc), es faci la recomanació de no fer servir materials de 
construcció amb PVC o que continguin altres substàncies halogenades, atès el risc 
potencial que comporta aquest material en cas d’incendi.  
Quart.- Recomanar a tot el poble que procuri no adquirir productes alimentaris envasats 
en PVC.   
Cinquè.- Sol.licitar als Governs, al Ministeri i a la Conselleria de Medi Ambient i als 
Parlaments, tant a nivell estatal com autonòmic que estudiïn els riscos que per la salut 
dels ciutadans pot tenir el PVC i que en regulin els seus usos. 
Sotmesa a votació la proposta en la nova redacció, és aprovada per unanimitat. 
 
19è.- MOCIÓ DELS GRUPS PSC, IC-EV I ERC RELATIVA A LA 
RECLAMACIÓ AL CONSELL EXECUTIU DE LA GENERALITAT I AL 
DEPARTAMENT DE SANITAT PERQUÈ IMPULSIN LA REFORMA DE 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LLAGOSTERA.  
 
Es llegeix la següent Moció:   
“Els sotasignants, portaveus dels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), d’Iniciativa per  Catalunya-Els Verds (IC-EV) i Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), presentem aquest escrit, i sol·licitem a l’Alcaldessa: 



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:  
Que previ el seu debat, sigui aprovada, amb el redactat que segueix, la següent: 
MOCIÓ SOBRE LA REFORMA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LLAGOSTERA. 
En aquests moments el grau d’implantació i la cobertura poblacional de la Reforma de 
l’Atenció Primària a la Regió Sanitària de Girona és entorn del 67%. 
L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cassà de la Selva on està ubicada la població de 
Llagostera es troba entre aquest 33% pendents de reformar. La Reforma de l’Atenció 
Primària ha d’aportar als ciutadans una millora de la qualitat assistencial així com una 
visió important de salut comunitària. Això en aquests moments genera, doncs, una 
discriminació, una desigualtat de tracte entre les  persones ateses en una ABS reformada 
i en una no reformada.  
Les raons de complexitat geogràfica i poblacional,  la baixa previsió d’integració dels 
professionals, els dèficits d’infrastructura, les disponibilitats pressupostàries no són 
raons per no reformar l’atenció primària a Llagostera.  
Ateses aquestes circumstàncies, els sotasignants demanen que el Ple adopti el següent 
acord: 
Reclamar al Consell Executiu de la Generalitat i al Departament de Sanitat que impulsi 
la reforma de l’Atenció Primària a Llagostera -actualment inclosa dins l’ABS de Cassà 
de la selva-, durant l’any en curs, considerant que per raons geogràfiques i poblacionals, 
Llagostera necessita un tractament diferenciat, que com a mínim representi la 
“subcapitalitat” de l’ABS respecte a Cassà de la  Selva. 
Donar trasllat d'aquesta moció, al Consell Comarcal del Gironès. 
Girona, 2 de juliol de 1998.- JORDI NOGUERA. MONTSERRAT PLA. J.LLUÍS 
POSTIGO”. 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
 
20è.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES  EN EL SECTOR GANIX.-  
 
 Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, 
relativa a les connexions viàries del sòl urbà amb el sector Ganix, redactat per 
l’arquitecte municipal i promogut per l’Ajuntament.  
Vist l’informe de l’arquitecte municipal i del secretari interventor de la Corporació. 
D’acord amb l’article 59 i concordant del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística,  
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta,  
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, relativa a les connexions viàries del sòl urbà amb el sector 
Ganix, redactat per l’arquitecte municipal i promogut per l’Ajuntament.   
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant anuncis que 
s’inseriran al B.O.P., tauler d’anuncis de la Corporació i en un dels diaris de major 
difusió provincial, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i 
presentar les al·legacions que cregui oportú.  
Tercer.- Notificar-ho individualment als propietaris afectats, perquè en el mateix 
termini d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, puguin també examinar el 
projecte i presentar les oportunes al·legacions. 



Quart.- Suspendre  cautelarment l’atorgament de llicències de parcel.lació, edificació i 
enderrocament dins l’àmbit d’aquesta modificació, sempre que les noves 
determinacions comportin modificació del règim urbanístic. Aquesta suspensió tindrà 
una durada màxima de dos anys, si bé els seus efectes s’extingiran amb l’entrada en 
vigor de la modificació puntual aprovada.  
Sotmesa la proposta a votació és aprovada amb els vots favorables de CiU (8 vots) i 
ERC (1 vot), el vot negatiu del  PSC (2 vots) i l'abstenció d'IC-EV (2 vots). 
 
21è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 
GANIX.-       
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 29 d’abril de 1998, va aprovar inicialment el 
projecte de Pla Parcial del sector residencial Ganix, que promou PROMOCIONS 
INSFE S.L., condicionant l’aprovació provisional a la presentació del projecte 
degudament visat pel col·legi professional competent. 
El projecte va ser exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en el 
B.O.P. nº 70, de 26-5-98, el diari “El Punt”, de 21-5-98 i el tauler d’edictes de la 
Corporació, i va ser notificat individualment als propietaris del sector, als efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions. 
Durant  aquest termini s’han presentat les següents al·legacions: Remigio Gascons 
Viñas (R.E. nº 1.322), Joaquim Miquel Serra (R.E. nº 1.398), Josep Montiel Pedraza i 
Maria Dolors Molina Conde (R.E. nº 1.480), Jaume Clara Jou (R.E. nº 1.527 i 1.528), 
Conrad Vila Noguera (R.E. nº 1.581), Amparo Moll Ferrandis (R.E. nº 1.599) i Jaume 
Moll Ferrandis (R.E. nº 1.600), les quals han estat informades per l’arquitecte redactor 
en data 6-8-98, amb les diferents solucions que en cada cas s’indiquen en el dictamen 
que hi ha a l’expedient, 
Vist el projecte que, degudament visat, incorpora les modificacions puntuals que han 
estat acceptades per l’arquitecte redactor; 
Atès que aquest projecte comporta una modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de planejament consistent en una variació de la connexió viària del sector amb el sòl 
urbà confrontant, 
I d’acord amb l’article 138.1, en relació amb el 130 i 131 del Reglament de planejament 
urbanístic, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades, en el sentit que per a cada cas s’indica 
en l’informe de l’arquitecte redactor del Pla Parcial del sector residencial Ganix, de 6 
d’agost de 1998, que figura a l’expedient i del que se’n donarà trasllat als interessats als 
efectes de motivació. 
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla Parcial del sector residencial Ganix, 
redactat per l’arquitecte Pere Fina Segura (visat nº 97403585, de 8-9-1998), i promogut 
per PROMOCIONS INSFE S.L. 
Tercer.- Trametre tres exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient a la 
Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva a reserva de la 
tramitació i aprovació de la modificació puntual de Normes Subsidiàries de 
planejament. 
Quart.- Notificar-ho als propietaris del sector. 
Havent estat debatuda la proposta conjuntament emb el punt de l'ordre del dia anterior, 
és aprovada amb els vots favorables de CiU (8 vots) i ERC (1 vot), el vot negatiu del  
PSC (2 vots) i l'abstenció d'IC-EV (2 vots). 
 



22è.- MOCIÓ DEL GRUP IC-EV RELATIVA A LA LINIA D'ALTA TENSIÓ 
JUIÀ-CASTELL D'ARO  D'E.N.H.E.R  
 
El Sr. Postigo, en nom del grup proponent, formula la següent moció perquè, previ el 
seu debat sigui aprovada pel Ple: 
Primer.- Reiterar la petició al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya la 
suspensió provisional de tots els treballs que s'estan duent a terme fins que no es 
constitueixi una taula negociadora en la que hi participin totes les parts implicades 
(Departament d'Indústria, E.N.E-R., Ajuntaments afectats i Associació Anti-línia) i es 
trovin sortides raonables que tinguin en compte els interessos de totes les parts 
afectades. 
Segon.- Fer les gestions necessàries per adreçar-se conjuntament (els Ajuntaments 
afectats i l'Associació Anti-línia) a cada un dels grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya per exposar-los la problemàtica de la construcció de la línia tal com està 
plantejada, les possibilitats alternatives i la petició de recolçament a les mateixes amb 
els objectius de: 
 Suspensió provisional de les obres. 
 Encetar negociacions per estudiar les propostes alternatives i intentar arribar a 
acords que puguin conciliar els interessos de totes les parts. 
 I la petició perquè de la forma que creguin més oportuna gestionin amb la 
màxima urgència iniciatives parlamentaries en aquest sentit.  
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
23è.  PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Noguera, en nom del grup municipal d'ERC, reitera la petició que l'Ajuntament 
prengui mesures per explicitar el seu rebuig al servei militar obligatori i proposa que es 
deixi de prestar la col·laboració en la "talla" dels nois que són cridats a files. 
L’Alcaldessa respon recordant  la imminent supressió del servei militar obligatori i 
dient que,  entre tant, la col·laboració de l’Ajuntament es limita a la cessió dels locals. 
 
La Sra. Pla, en nom del grup del PSC, en relació a les obres del carrer de Tossa, proposa 
que es faci el soterrament de les línies elèctriques i s'adoptin mesures per evitar la 
contaminació lumínica. Pregunta per l'entrada en funcionament del nou pla de trànsit. 
L’Alcaldessa respon que pren nota del suggeriment però que en el  seu  moment es va 
consultar a la companyia, els costos eren massa elevats  i es  va desestimar. Anuncia la 
vigència  del nou pla de trànsit a partir del dia 2 de novembre.  
 
El Sr. Postigo, en nom d'IC-EV, puntualitza que el representant del seu grup a la 
Comissió Especial de Comptes és el Sr. Antoni Navarro en virtut d'allò que va ser 
proposat al Ple del 28 de gener de 1998 en torn de precs i preguntes, com així consta a 
l'acta de la sessió. En relació al compliment de mocions aprovades per la Corporació, 
pregunta per les relatives a les zones verdes, especialment la del carrer del Fred i la zona 
industrial, per la relativa a l'ordenança sobre el bon estat de les façanes i la relativa a la 
publicitat a les bústies. 
L’Alcaldessa respon que les mocions a que es  refereix la pregunta van ser executades i, 
en concret respecte de la que fa referència a les façanes s’està preparant una ordenança 
específica i respecte a la relativa a la publicitat a les bústies ja estan  llestos    els 
adhesius per  distribuir a tots els domicilis del  poble.    
 



Essent les dotze hores de la nit, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, la Secretària, que ho 
certifico.  
  



ACTA Nº 8/98 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 1998.-  
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia onze de novembre de mil nou-
cents noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió extraordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé 
i amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé 
Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan 
Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, 
Lluís Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a 
Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.  
 
1r..- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-   
 
2n.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI SIGNAT AMB LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL PER A LA CESSIÓ DELS 
BAIXOS  I EL GARATGE DE LA CASERNA.-  
 
3r.- RATIFICACIÓ ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN RELATIU A 
SOL·LICITUD AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE D’INCLOURE EN 
EL PROGRAMA VIAS VERDES L’EXECUCIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE 
L’ANTIC TRAÇAT DE LA VIA  DEL TREN PER A BICICLETES I 
VIANANTS.-  
 
4t.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
MESURES DE FOMENT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.-     
 
Examinats els textos de les Ordenances Municipals de Mesures de Foment de la 
Rehabilitació  d’Edificis i de Mesures de Foment d’Activitats  Econòmiques.  
Vist que la potestat per aprovar les ordenances recau en el Ple Municipal. 
Atès el  procediment a seguir per a la seva aprovació,  
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar inicialment les Ordenances Municipals de Mesures de Foment 
d’Activitats  Econòmiques i de l’Ordenança Municipal de Mesures de Foment de la 
Rehabilitació d’Edificis.    
Segon.- Exposar-les a informació pública i audiència als interessats pel termini de 
trenta dies per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.   
 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES.-   
 
Article 1r. Objecte de l’ordenança 
És objecte de la present ordenança la regulació d’ajuts per a determinades activitats 
econòmiques en el terme municipal de Llagostera. 
Els ajuts regulats en aquesta ordenança seran compatibles amb altres ajuts o 
subvencions que tinguin la mateixa finalitat i que siguin atorgats per altres 
Administracions Públiques, sense que, en cap cas, puguin superar el 100% dels 
impostos mitjançant els quals es quantifiquen els ajuts econòmics regulats en la 
mateixa. 



No podran ser beneficiaris dels ajuts d’aquesta Ordenança aquelles persones o 
empreses que hagin adquirit o, per dret, puguin adquirir del mateix Ajuntament 
algun altre benefici o compensació de caràcter econòmic o d’alguna altra mena a 
conseqüència d’allò que preveu aquesta Ordenança. 
Article 2n. Àmbit d’aplicació 
A) Àmbit objectiu.  
1. Les obres de construcció de naus destinades a ubicar activitats empresarials, 
industrials i comercials, en terrenys classificats de sòl urbanitzable programat amb 
la qualificació d’industrial en les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Llagostera. 
2. La nova implantació d’activitats industrials i comercials en terrenys classificats 
de sòl urbanitzable programat amb la qualificació d’industrial en les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Llagostera. 
3. L’ampliació d’activitats industrials i comercials en terrenys classificats de sòl 
urbanitzable programat amb la qualificació d’industrial en les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Llagostera. 
B) Àmbit temporal 
Durant el primer any de vigència d’aquesta ordenança podran acollir-se als ajuts i 
sol·licitar la seva concessió les persones i empreses que hagin realitzat algunes de 
les actuacions susceptibles de ser-ne beneficiàries dintre dels dotze mesos anteriors 
a la seva publicació. 
C) Definició d’activitats. 
1. S’entendrà per activitats comercials i industrials les activitats previstes en la 
Secció 1ª de les tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques aprovades pel 
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. 
2. S’entendrà per nova implantació d’activitats la ubicació de noves instal·lacions 
d’empreses destinades a activitats comercials o industrials. 
3. S’entendrà per ampliació d’activitats comercials i industrials, l’ampliació de la 
superfície destinada a aquestes activitats o bé la realització d’altres activitats 
addicionals que les empreses peticionàries no realitzaven anteriorment. 
Article 3r. Condicions generals 
1. Les actuacions referides en l’article anterior podran ser objecte dels ajuts 
municipals, sempre que reuneixin els requisits establerts en la present Ordenança i 
previ acreditament d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de 
Llagostera o d’estar-ne exemptes. 
2. Les construccions i les noves implantacions d’activitats comercials i industrials 
hauran de realitzar-se en terrenys classificats de sòl urbanitzable programat amb la 
qualificació d’industrial en les Normes Subsidiàries de Planejament de Llagostera. 
3. L’ampliació d’activitats comercials o industrials preexistents, podran gaudir de 
l’ajut econòmic regulat en aquesta Ordenança quan donin lloc, com a mínim, a la 
creació de més d’un lloc de treball en el centre de treball a què afecti l’ampliació. 
La creació de llocs de treball s’acreditarà mitjançant els documents de cotització a 
la Seguretat Social. 
Article 4t. Ajuts  
Els ajuts tindran la consideració de subvenció de l’Ajuntament de Llagostera als 
beneficiaris en les condicions regulades en la present Ordenança i consistiran: 
En les obres de construcció descrites en l’article 2.A).1, en l’import de la quota 
tributaria corresponent a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
Respecte a la nova implantació d’activitats comercials i industrials descrites en 
l’article 2.A).2, la subvenció es quantificarà en l’import de la quota de la taxa per 
llicència d’obertura d’establiments. 



Respecte a l’ampliació d’activitats comercials i industrials previstes en l’article 
2.A).3, la subvenció es quantificarà en l’import addicional que s’hagi de satisfer, en 
concepte de la quota tributaria corresponent a l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, si procedís, i de la taxa per llicència d’obertura 
d’establiments. 
Article 5è. Quantificació dels ajuts 
1. Els ajuts regulats en aquesta Ordenança es meritaran, cas de ser concedits, en la 
forma següent: 
A) El previst en l’apartat 1 de l’article anterior, en dos períodes: 
El 50 % una vegada les obres de construcció estiguin finalitzades, requisit que 
s’acreditarà mitjançant la corresponent certificació emesa pel facultatiu que les hagi 
dirigit. 
El 50 % una vegada obtinguda la llicència de primera ocupació i sempre que resulti 
acreditada la implantació en la mateixa d’una nova activitat comercial o industrial 
per la sol·licitud de llicència d’activitat.  
B) El previst en l’apartat 2 de l’article anterior, en un únic període, per l’obtenció 
de la llicència municipal d’activitats comercials o industrials i l’acreditació d’haver 
creat més d’un lloc de treball. 
C) El previst en l’apartat 3 de l’article anterior, en un únic període, una vegada 
acreditada la finalització de les obres, si és el cas, obtinguda la llicència municipal 
de la nova activitat i acreditada la creació de més d’un lloc de treball. 
2. En cap supòsit es consideraran incloses en les previsions d’aquesta ordenança, el 
canvi d’activitat dut a terme per la mateixa empresa, ni el canvi de titularitat en la 
mateixa activitat. 
Article 6è. Obligacions dels beneficiaris 
Els beneficiaris dels ajuts municipals s’obligaran a complir les següents 
condicions: 
Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit. 
Obtenir els oportuns permisos municipals per a la realització de les actuacions 
objecte de l’ajut. 
Acreditar a l’Ajuntament la realització de l’actuació i el compliment dels requisits i 
condicions que determinen la concessió de l’ajut econòmic. 
Permetre la comprovació, per part de l’Ajuntament, que s’han complert tots els 
requisits i condicions previstos en aquesta Ordenança. 
Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat concedides per qualsevol Administració pública o ens públics estatals o 
internacionals. 
Acreditar, abans del cobrament, que es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries municipals. 
Assumir el compromís de continuïtat en l’activitat per un mínim de dos anys en els 
supòsits de nova implantació industrial i comercial i en el d’ampliació d’activitats 
preexistents.. 
Article 7è. Sol·licitud d’ajuts 
Les sol·licituds d’ajuts es formularan a l’Ajuntament en iniciar la tramitació de les 
llicències d’obres o d’activitat que correspongui i aniran acompanyades de la 
documentació següent: 
1.Dades d’identificació de l’empresa sol·licitant. 
-DNI del seu titular, si es tracta d’una empresa individual, o escriptura de 
constitució inscrita en el registre públic que correspongui, si es tracta d’una persona 
jurídica i NIF. 
-Adreça, codi postal, municipi, telèfon i telefax. 
-Declaració i descripció de l’activitat principal del centre (codi CNAE-95, 5 dígits) 



2.Dades del representant de l’empresa sol·licitant. 
-DNI del representant. 
-Documentació acreditativa de la representació o dels poder amb que actua, 
degudament inscrits en el registre públic que correspongui. 
3. Documentació de l’actuació. 
-Còpia del projecte per al qual es sol·licita l’actuació. 
-Breu memòria descriptiva i calendari d’execució previst. 
4. Altra documentació. 
-Declaració expressa de no tenir cap deute contret amb l’Ajuntament de Llagostera. 
-En cas d’haver sol·licitat altres ajuts i subvencions per al mateix projecte, 
declaració dels ajuts sol·licitats, organisme que les ha atorgat i import concedit. 
Article 8è. Òrgan competent per a atorgar l’ajut econòmic 
La subvenció serà atorgada, a proposta del regidor d’Hisenda, per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, 
en el supòsit d’obres, o de la intervenció de fons, en els supòsits d’activitats 
econòmiques. 
Article 9è. Percepció dels ajuts econòmics 
Els ajuts econòmics destinats a les actuacions recollides en la present Ordenança es 
concediran en el moment en què resultin acreditats els requisits previstos en 
l’article 5è. 
Aprovació i vigència 
Aquesta ordenança, un cop aprovada definitivament,  començarà a regir el dia 1r. 
de gener de 1999 , i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.-  
 
Article 1r. Objecte de l’ordenança 
És objecte de la present ordenança la regulació d’ajuts econòmics destinats a 
fomentar determinades obres de rehabilitació i restauració d’ edificis. 
Els ajuts objecte de regulació seran compatibles amb altres ajuts o subvencions que 
tinguin la mateixa finalitat i que siguin atorgats per altres Administracions 
Públiques, sense que, en cap cas, puguin superar el 100% dels impostos mitjançant 
els quals es quantifiquin els ajuts econòmics regulats en aquesta ordenança. 
No podran ser beneficiaris dels ajuts previstos aquelles persones que hagin adquirit 
o, per dret, puguin adquirir del mateix Ajuntament algun altre benefici o 
compensació de caràcter econòmic o d’alguna altra mena a conseqüència d’allò que 
preveu aquesta Ordenança. 
Article 2n. Àmbit d’aplicació 
Els ajuts s’aplicaran a actuacions de rehabilitació d’immobles, en els supòsits 
següents: 
1. Actuacions de rehabilitació, restauració o reforma d’edificis catalogats  per les 
vigents Normes Subsidiàries de Planejament. 
2. Obres de rehabilitació de façanes en l’àmbit del casc urbà de Llagostera. 
Article 3r. Condicions generals 
1.Podran ser objecte dels ajuts municipals les actuacions referides en l’article 
anterior, sempre que concorrin els requisits establerts en la present Ordenança i 
previ acreditament d’estar al corrent en el pagament de les obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Llagostera o d’estar-ne exempts. 
2.En qualsevol cas, les obres s’hauran d’ajustar a les prescripcions tècniques 
fixades pels serveis tècnics municipals. 



Article 4t. Condicions específiques per a la rehabilitació, restauració o 
reforma d’edificis inclosos en el catàleg de les Normes Subsidiàries de 
Planejament 
Les obres que poden acollir-se als ajuts regulats en aquesta Ordenança, podran 
consistir en l’adequació estructural de l’edifici, incloent-hi obres de seguretat 
constructiva, instal·lacions generals d’aigua i electricitat, aïllament, calefacció, o 
altres, i en l’adequació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges, com serveis 
higiènics, acabats interns i similars. 
Els requisits per obtenir els ajuts són els següents:  
Primer. Que l’edifici objecte de l’actuació estigui inclòs en el catàleg d’edificis 
protegits de les Normes Subsidiàries de Planejament, en qualsevol dels seus nivells 
de protecció,. 
Segon. Que tingui una antiguitat superior als 10 anys. 
Tercer. Que s’acrediti la carència o el deteriorament dels serveis, instal·lacions o 
elements de l’edifici. 
Quart. Que les obres projectades siguin coherents, tècnicament i constructiva, en 
relació a l’estat de l’edifici i el resultat estructural i/o funcional pretès o que 
contribueixin efectivament a la millora de les condicions d’ús, seguretat o estètica 
exterior de l’edifici.  
Cinquè. Que, en tot cas, quan les actuacions de rehabilitació o reforma afectin les 
parts privatives de l’immoble, garanteixin les seves condicions d’habitabilitat. 
Sisè. Que les obres a realitzar no estiguin subjectes a limitacions que impedeixin 
l’obtenció de llicència municipal. 
Article 5è. Condicions generals referents a les obres que s’efectuïn en els 
edificis relacionats en l’article anterior. 
1. L’Ajuntament, en cada cas, fixarà en informe tècnic o mitjançant l’aprovació del 
projecte corresponent, les actuacions necessàries per a una correcta intervenció. La 
no realització de les actuacions que en l’informe tècnic s’hagin qualificat com a 
indispensables comportarà la pèrdua de la subvenció o la seva devolució en el cas 
que ja hagués estat lliurada, sense perjudici de les mesures sancionadores que 
siguin procedents.  
No es concediran ajuts a aquells edificis que estiguin declarats fora d’ordenament 
per les Normes Subsidiàries de Planejament. 
2. Les actuacions tindran per objecte la reforma o la rehabilitació d’edificis i 
garantir l’estabilitat, la resistència i la solidesa estructural. 
Tindran aquesta consideració les obres que millorin la funcionalitat de l’immoble 
amb actuacions referents a aïllament tèrmic, impermeabilitzacions, desguassos, 
xarxa general d’aigua, gas, electricitat, telefonia, acabats generals i supressió total o 
parcial de barreres arquitectòniques. 
També la tindran les actuacions que permetin obtenir la millora de les condicions 
d’habitabilitat d’un o de  diverssos habitatges, sempre que l’edifici, en el seu 
conjunt, tingui la solidesa estructural i la funcionalitat necessàries. 
3. La present Ordenança serà també d’aplicació en aquelles obres menors que 
compleixin els requisits dels articles anteriors i estiguin incloses dins dels supòsits i 
determinacions dels esmentats tipus d’obra. 
Article 6è. Condicions específiques de les obres de rehabilitació de façanes. 
1. Les actuacions i obres de rehabilitació de façanes hauran de garantir la seva 
coherència tècnica i constructiva amb l’estat de conservació de l’edifici, i la seva 
efectiva contribució a la millora de les condicions d’estètica exterior de l’immoble. 
2. L’Ajuntament fixarà, prèviament, en informe tècnic o mitjançant l’aprovació del 
projecte corresponent, les actuacions necessàries per a una correcta intervenció. La 
no realització de les actuacions que en l’informe tècnic s’hagin qualificat com a 



indispensables comportarà la pèrdua de la subvenció o la seva devolució en el cas 
que ja hagués estat lliurada, sense perjudici de les mesures sancionadores que 
siguin procedents.  
Article 7è. Ajuts municipals 
Els ajuts, que seran fixats anualment, tindran la consideració de subvencions de 
l’Ajuntament de Llagostera als beneficiaris, en les condicions regulades en la 
present Ordenança, i consistiran en: 
1. Subvenció fixa quantificada en l’import de la quota de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que correspongui a les obres a realitzar en els 
supòsits previstos en l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
2. Exoneració de les taxes públiques que siguin aplicables per la utilització privada 
temporal de la via pública per raó d’instal·lació de bastides, ponts volants, grues, 
contenidors i altres elements mobles necessaris per a la realització de les obres que 
impliquin ocupació del domini públic en tot l’àmbit definit en l’article 2 anterior.  
3. A més dels ajuts anteriors, quan es tracti d’una obra menor, la subvenció es 
quantificarà en l’import de la taxa per a estudi, anàlisi i expedició de documents 
meritada per a l’obtenció del corresponent permís d’obres. 
Article 8 è.  Obligacions dels beneficiaris  
Els beneficiaris dels ajuts econòmics s’obligaran a complir les següents condicions: 
1.Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit. 
2.Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant-ne les dades i els 
documents que els siguin sol·licitats. 
Començar les obres en els terminis establerts a cada llicència, llevat que en l’acord 
de concessió d’ajuts s’especifiqui una altra cosa. Abans de finalitzar aquest termini 
s’haurà de comunicar a l’Ajuntament l’inici de les obres, en cas contrari, la 
subvenció quedarà sense efecte. 
Obtenir l’oportuna llicència d’obres. 
Article 9 è. Sol·licituds d’ajuts. 
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan a l’Ajuntament en sol·licitar la 
llicència d’obres corresponent, adjuntant la documentació següent:: 
Projecte tècnic subscrit per un tècnic competent i visat pel corresponent col·legi 
professional quan sigui exigible per les característiques de l’obra. 
En la resta de casos: 
- Memòria 
- Pressupost general detallat per partides. 
- Plànol de reforma i actuació. 
- Fotografies de l’immoble quan l’obra afecti a la façana. 
Certificació dels acords que siguin necessaris per a la realització de les obres en 
immobles regits per la Llei de propietat horitzontal o els convenis entre els 
propietaris i els seus arrendataris, si s’escau. 
Article 10è. Òrgan competent per a atorgar l’ajut econòmic 
La subvenció serà atorgada, a proposta del regidor d’Hisenda, per la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals. 
Article 11è. Percepció dels ajuts econòmics 
Els ajuts econòmics destinats a les actuacions recollides en al present Ordenança es 
concediran en el moment d’atorgar-se la llicència d’obres. 
Aprovació i vigència 
Aquesta ordenança, un cop aprovada definitivament, començarà a regir el dia 1r. de 
gener de 1999 , i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 
 



5è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 1999, DEROGACIÓ DE 
PREUS PÚBLICS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES 
FISCALS QUE LES SUBSTITUEIXEN.-  
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix 
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
En concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de 
modificació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes 
afectades i les dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació. 
Atès que en relació a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic i les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
de la competència local el fet imposable de les quals ara és objecte d’un preu 
públic, cal adoptar el preceptiu acord d’imposició i ordenació dels tributs, en 
compliment del que preceptua la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1988, 
de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals de 
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic.  
Atès que per imperatiu de l’esmentada Llei 25/1998 s’ha modificat profundament 
el concepte de preus públics que només es podran establir per la prestació de 
serveis o realització d’activitats quan la seva recepció sigui voluntària per a 
l’interessat i a més el servei es presti efectivament pel sector privat dins el territori 
del municipi, resulta convenient adoptat un acord específic a l’objecte de poder 
exigir preus públic conforme a la Llei 25/1998. 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria-Intervenció, el Ple, 
prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 1999 la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen 
 
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 
Article 6è.- 2.- L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals: 
 
Potència i classe de vehicle                          Quota PTA 
__________________________________________            __________ 
a) TURISMES 
   de menys de 8 cavalls fiscals 2.865 
   de 8 a 12 cavalls fiscals 7.746     
   de més de 12 fins a 16 cavalls fiscals 16.322 
    
   de més de 16 cavalls fiscals 20.322 
b) AUTOBUSOS 
   de menys de 21 places  18.902 
   de 21 a 50 places  26.913 
   de més de 50 places  33.629 
c) CAMIONS 
   de menys de 1000 Kgs. càrrega útil 9.591 
   de 1000 a 2999 Kgs. càrrega útil 18.902 
   de més de 2999 fins a 9999 Kgs. càrrega útil       26.913 
   de més de 9999 Kgs. de càrrega útil 33.629 
d) TRACTORS 



   de menys de 16 cavalls fiscals  4.016 
   de 16 a 25 cavalls fiscals  6.296 
   de més de 25 cavalls fiscals 18.902 
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES 
   DE TRACCIÓ MECÀNICA 
   de menys de 1000 Kgs. de càrrega útil 4.016 
   de 1000 a 2999 Kgs. càrrega útil 6.296 
   de  més de 2999 Kgs. de càrrega útil. 18.902 
f) ALTRES VEHICLES 
   Ciclomotors  1.010 
   Microcotxes 2.865  
   Motocicletes fins a 125 c.c. 1.010 
   Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.          1.720 
  
   Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.   3.430 
   Motocicletes de més de 500 fins a 1000 c.c. 6.871 
   
   Motocicletes de més de 1000 c.c.    13.747 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de documents administratius 
 
Article 7è.-Tarifa.- PTA 
7.1. Certificats 
      Per cada certificat de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels  
      certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs 508 
   
7.2. Documents relatius a serveis d'urbanisme 
     Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terrenys 
     o consulta per a edificació a instància de part  2.865 
     Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada  
     a instància de part 7.291 
     Per expedició de llicència per a la primera utilització o canvi d'ús dels 
     edificis, per habitatge o local 2.865 
7.3. Fotocòpies 
      Per cada fotocòpia DIN A-4  15 
      Per cada fotocòpia DIN A-3  21 
7.4. Per expedició de plaques: 
      Per llicència d'obres  518 
      Per un ciclomotor  1.036 
      Per un gual permanent  2.176 
      Per una placa enumeració edifici 1.036 
 
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i 
altres vehicles de lloguer 
 
Article.- Quota  tributària.- La quota tributària es  determinarà per  una  quantitat  
fixa assenyalada segons la  naturalesa  del servei o activitat, d'acord amb la tarifa 
següent: 
 

 Concessió i expedició de llicències 28.499,-PTA 
 Substitució de vehicles  4.663,-PTA 



 
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de cementiri municipal 
 
Article 6è.- Quota tributària.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la 
tarifa següent: 
 PTA 
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'antic 10.985 
Si l'Ajuntament compra nínxols de l'ampliació 14.198 
Si l'Ajuntament compra nínxols nous 28.395 
Concessió per 40 anys de nínxols de l'antic 31.090 
Concessió per 40 anys de nínxols de l'ampliació  31.090 
Quota anual de conservació, per cada nínxol 1.762 
Quota anual de conservació, per cada panteó 6.718 
Expedició de títol 1.554 
Traspàs de títol per herència   1.762 
Canvi de nom de panteó  2.746 
Per cada enterrament  4.145 
Entrada a panteó  7.254 
Custòdia de cadàvers  3.109 
Trasllat de restes d'un nínxol a un altre  4.663 
Trasllat de restes a altres pobles  3.109 
Col·locació de làpida  1.036 
 
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
 
Article 6è.- Base imposable i quota tributària. 
3. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
                                             Tarifa anual-PTA 
Per família o vivenda 8.273 
Supermercats       112.025 
Elaboració industrial menjars preparats   130.868 
Comerços de comestibles diversos  37.044 
Idem anterior, amb vivenda   45.559 
Altres comerços, magatzems i locals de negoci   12.413 
Idem anterior, amb vivenda         20.718 
Bancs i Caixes        37.349 
Tallers, fàbriques d'1 a 5 empleats    27.977 
Idem anterior, amb vivenda  36.193 
Tallers i fàbriques de 6 a 25 empleats 55.997 
Idem anterior, amb vivenda       64.260 
Tallers i fàbriques de més 25 empleats 93.325 
Idem anterior, amb vivenda    101.514 
Bars, pubs i similars  37.349 
Idem anterior, amb vivenda    45.559 
Cinemes, balls i semblants  33.808 
Restaurants i fondes    65.437 
Establiments d’allotjament fins a 10 habitacions 65.437 
Idem anterior, de més 10 hab., per cada habitació    3.450 
 
Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via públic 
 



Article 5è.- Tarifes 
                                   Per retirada i transport     Per dipòsit i 

custòdia 
                                      de cada vehicle                del vehicle 
                                                          Tarifa diària-PTA 
- Motocicletes, ciclomotors, tricicles i altres 
vehicles de característiques anàlogues             3.783 648 
- Turismes, camionetes, furgonetes i altres 
vehicles similars fins a 1.000 Kg. P.M.A. 7.015 720 
 
Ordenança Fiscal núm 12 reguladora de la taxa per connexió a les xarxes 
d’aigua i clavegueram 
 
Article 5è.- Quota tributària.- La quota tributària  corresponent a  la concessió de la 
llicència o autorització de connexió a  les xarxes  d'aigua  i  clavegueram s'exigirà  
una  sola  vegada  i consistirà en la quantitat fixa de 13.607,-PTA 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la immobilització de vehicles a motor 
a les vies públiques 
 
 
 
Article 5.1.- 
a)  Motocicletes i ciclomotors 2.600,-PTA 
b)  Turismes i furgonetes 5.200,-PTA 
c)  Camions i autocars 10.400,-PTA 

  
  
   

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la qualitat sonora del medi urbà 
 
Article 18.1.- Sancions.- Establir el següent barem de sancions  
    DECIBELS     SANCIÓ  
 Article 4.1…………….   de 31 a 40            5.000.-PTA 
    de 41 a 50   12.000.-PTA 
    més de 50   15.000.-PTA 
 Article 4.2.1 …………… de 46 a 50       5.000.-PTA 
    de 51 a 60    12.000.-PTA 
    més de 60    15.000.-PTA 
 Article 4.2.2 …………… de 56 a 60      5.000.PTA 
    de 61 a 70    12.000.-PTA 
    més de 70    15.000.-PTA 
 Article 10 a) ………….. de 85 a 90      5.000.-PTA 
    de 91 a 100    12.000.-PTA 
    més de 100    15.000.-PTA 
 Article 10 b) …………… de 87 a 95      5.000.-PTA 
    de 96 a 110    12.000.-PTA 
    més de 110    15.000.-PTA 
 Article 10 c) …………… de 94 a 100           5.000.-PTA 
    de 101 a 110     12.000.-PTA 
    més de 110     15.000.-PTA 



 Article 10 d) Ciclomotors: de 82 a 85 5.000,-PTA 
                                             de 86 a 90 12.000,-PTA 
                                             més de 90 15.000,-PTA 
Motocicletes de 50 a 125 cc :  de 85 a 90 5.000,-PTA 
                                             de 91 a 100 12.000,-PTA 
                                             més de 100 15.000,-PTA 
Motocicletes de 125 a 250 cc:de 87 a 95 5.000,-PTA 
                                             de 96 a 110 12.000,-PTA 
                                             més de 110 15.000,-PTA 
Motocicletes de més de 500cc de 89 a 110 5.000.-PTA 
                                              de 111 a 125 12.000,-PTA 
                                              més de 125 15.000,-PTA   
 
 
 
Segon.- Derogar, amb efectes de 1-1-1999, els  Preus Públics que a continuació es 
detallen a continuació: 
 
Preu públic per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
Preu públic per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa.    
 
Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants. 
 
Preu públic per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via 
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Preu públic per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de 
subministraments que afectin la generalitat del veïnat. 
 
Preu públic per assistència d’estades en l’Hopistal-Residència Municipal. 
 
Preu públic per casetes de bany, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues. 
 
  
Tercer.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local i aprovar les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes 
que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3g de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 



puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per la present 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial 
de terrenys d’us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica 
en l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense 
l’autorització corresponent. 
 
Article 4. Responsables 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica. 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes 
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat 
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb 
els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics (de comunicacions 
que exploten directament) i per a altres usos que immediatament interessen a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 



 
Article 6. Quota tributària 
La quota a satisfer per aquesta taxa són les següents : 
       
a)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes i tanques …………………………… 23.-pta/m2/dia 
 
b)  Per ocupació de terrenys d’ús públic amb puntals, cavallets, 
estíntols i bastides …………………………………………………… 23,-pta/m2/dia 
 
Article 7. Acreditament 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol.licitada. 
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
1.  Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat. 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i 
formular una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà 
un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el 
municipi. 
3.  Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els 
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran  als interessats i es 
liquidarà segons l’informe d’aquests. 
 
Disposició final 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor l’1 de gener 
de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
   
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.    
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.l de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb talues i cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 



 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense 
l’autorització corresponent. 
 
Article 4. Responsables 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica. 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes 
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat 
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb 
els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions 
que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
La quota a satisfer per aquesta taxa és la següent: 
Per cada taula de 4 cadires: 
     - Dies feiners ………………… 73 
PTA/dia 
     - Dissabtes i festius …………… 114 
PTA/dia        



Article 7. Acreditament 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  el gaudiment de l’aprofitament especial, moment 
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada. 
2.Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat l’ocupació de la via 
pública mitjançant  taules i cadires amb finalitat lucrativa o que s’ha gaudit sense 
llicència. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
1.Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat. 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i formular 
una declaració on hi costi la quantitat de taules que s’instal·laran. 
3.  Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran les declaracions que han formulat 
els interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de les llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es 
liquidarà segons l’informe d’aquests. 
 
Disposició final 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor l’1 de gener 
de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i activitats 
ambulants  que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i activitats ambulants. 
 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les 
quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que 
constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 
 
Article 4. Responsables 



1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica. 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes 
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat 
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials 
referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de 
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament 
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
La quota tributaria a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als següent apartats: 
 
MERCAT 
-Llocs fixos                87 PTA m.l./dia 
-Llocs eventuals    145 PTA m.l./dia 
 
LLOCS A LA VIA PÚBLICA FESTA MAJOR 
- Autos-xoc, Scalextric, Trens i similars: PTA/m2. 
  Fins a 50m2 653  
  De 51 a 80 m2 560 
  De 81 a 150m2 523 
  De més de 150 m2 492 
- Cavallets,  Carrussels,  Alta- Mar,  Granota,  Olla  cachonda, Castells infantils i 



similars: 
  Fins a 50 m2 751 
  De 51 a 80 m2 653 
  De més de 80 m2 523 
- Tómboles i similars: 
  Fins a 6 m2 2.218 
  De 7 a 15 m2  1.565 
  De 16 a 30 m2  1.430 
  De més de 30 m2 1.301 
- Taules coco, fruites seques i similars      1.301 
- Botellers 1.010 
- Xurreries: 
  Fins a 15m2  1.762 
  De 16 a 25 m2  1.632 
- Parades de tir i similars: 
  Fins a 15 m2 1.207 
  De més de 15m2  1.109 
  amb una quota mínima de 13.954,-PTA   
- Pesques infantils, paradetes, bijuteria i similars 1.249 
  amb una quota mínima de 5.788,-PTA 
- Bars: 
  Bars  1.166 
  Per terrassa del bar 985 
- Parada: mínim espai  3.264 
- Casetes de gelats  73 
ALTRES FESTES 
S'aplicarà el 15% de la quota anterior per m2. i dia. 
RESTES DE DIES 
S'aplicarà el 8% de la quota de la Festa Major per m2. i dia. 
 
Article 7. Acreditament 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  aprofitament especial , moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
2.Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament 
de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
L’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener i l’1 de juliol de cada any i el 
període impositiu comprendrà el semestre posterior, excepte en els supòsits que la 
llicència atorgui un període diferent. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
1.Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat. 
2.Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i 
formular una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament.  
3.- Els serveis tècnics municipals les declaracions que han formulat els interesat, i les 
autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de 
llicències; si n’hi havia, aquestes es notifican als interessats i es liquidarà segons 
l’informe d’aquests. 



 
Article 10. Notificacions de les taxes 
1.  En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 

la primera liquidació  té caràcter periòdic i es notificarà personalment al 
sol·licitant. 

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les 
taxes de caràcter periòdic  regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència 
de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de 
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb 
l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 

 
Disposició final 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor l’1 de gener 
de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  
a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada 
de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments 
exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les 
tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General 
Tributària,  a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament 
especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense 
l’oportuna autorització. 
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, 
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a 
que donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, 
les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Article 4. Responsables 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 



respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència 
per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats 
econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica. 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes 
per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat 
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1.L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa és la següent: 
 - per cada entrada amb placa de gual: metre lineal o fracció ….. 1.576,-PTA 
 
Article 7. Acreditament 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
 
Article 8. Període impositiu 
1. L’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 
2.Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el 
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 
3.Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la 
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, 
no procedirà retornar cap quantitat. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
1.  Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es notificaran i liquidaran segons 



l’aprofitament especial. En la sol·licitud s’adjuntarà plànol detallat de l’aprofitament i 
es declararan les característiques del mateix. 
2.Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de 
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un 
document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
5.El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest 
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de 
pagament voluntari. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 

la primera liquidació  té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant 
junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les 
taxes de caràcter periòdic  regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència 
de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de 
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb 
l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 

 
Disposició final 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor l’1 de gener 
de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Ordenança Fiscal   núm. 26 reguladora de la taxa per aprofitaments especials 
a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la 
generalitat del veïnat. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e , 20.3k. i 24.1 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen 
els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que 
afectin la generalitat del veïnat que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o 
aprofitaments especials constituïts en el sòl,  subsòl  o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que 
afectin la generalitat o una part important del veïnat. 
 
Article 3. Subjectes passius 
1.Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment 
d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, com 
també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant 
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, 
independentment del seu caràcter públic o privat. 



2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 
cada any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en 
territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda  Pública. 
 
Article 4. Responsables 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 
2.Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes Entitats. 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 
4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 
6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció 
o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament 
de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al 
valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i 
reintegrament a què es refereix el present apartat 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1. Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefónica Española, S.A.  
es consideren englobades en la compensació en metàllic de periodicitat anual a què es 
refereix l’apartat 1 de l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de 
la Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció establerta per la 
disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de  desembre. 
 
Article 6. Quota Tributària 
1. La quantia de la taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1'5% dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les 
empreses explotadores assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança. 
2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents 
de la facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses 
explotadores de serveis de subministrament els ingressos obtinguts en el període 
esmentat per aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als 
usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, 
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o 
installacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels 
serveis esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació 



realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores. 
3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents: 
  a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les 
empreses poden rebre. 
  b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu. 
  c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els 
ingressos bruts definits en l’apartat anterior. 
  d) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de 
naturalesa anàloga. 
  e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge. 
  f) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
  g) Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 
1 d’aquest article. 
4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar 
exclusivament per les partides corresponents a imports facturats indegudament per 
error i que hagin estat objecte d’anullació o rectificació. 
No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits. 
5. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de 
serveis de subministraments,  són compatibles amb l’Impost sobre Construccions 
d’Obres i Instal·lacions i amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir 
l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
local, de les que les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 
6. La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà de ser satisfeta per les 
empreses prestadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del 
veïnat tant quan siguin propietaris de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o 
volada de les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes que 
pertanyin a un tercer. 
 
Article 7. Acreditament 
1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
2.Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament 
especial. 
3.Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
1.Quan la utilització privativa o aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, 
el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
2.Quan la duració temporal de la utilització privativa o aprofitament especial 
s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada 
any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el 
previst en els apartats següents. 
3. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial sol·licitat, o per causes no imputables al 
subjecte passiu no pugui dur-se a terme, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 



 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2.Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a la utilització privativa o 
aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements 
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute.  
3.S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 
4. Quan es tracta de les taxa acreditada per aprofitaments especials que es perllonguen 
a varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament 
abans del 30 d’abril de cada any la declaració corresponent a l’import dels ingressos 
bruts facturats de l’exercici immediatament anterior, als efectes de que l’Ajuntament 
pugui girar les liquidacions a que es refereixen els apartats següents. 
5. L’Ajuntament practicarà la liquidació provisional aplicant l’1,5 per cent sobre 
l’import dels ingressos bruts declarats com a facturació realitzada dins el terme 
municipal l’any anterior. 
6. La liquidació a què es refereix l’apartat anterior haurà de ser ingressada dins del 
mes següent al de la liquidació, fins els dies 5 o 20, segons la notificació de la 
liquidació s’hagués rebut en la primera o en la segona quinzena del mes. 
7.La liquidació definitiva s’ha de ingressar el primer trimestre següent a l’any a què es 
refereix. L’import es determina mitjançant l’aplicació del percentatge expressat en 
l’article 3.1. d’aquesta Ordenança a la quantia total dels ingressos bruts procedents de 
la facturació meritats per cada empresa durant l’any esmentat, i s’ha d’ingressar la 
diferència entre aquell import i els seus pagaments a compte efectuats anteriorment. 
En el supòsit en què hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet  a l’Ajuntament s’ha de 
compensar en el primer pagament a compte o en els successius. 
 
Article 10è. Facultats d’inspecció. 
La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança, 
per tal de quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon als serveis d’inspecció 
propis d’aquest Ajuntament. 
 
Disposició final 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor l’1 de gener 
de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Quart.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats administratives de competència local i aprovar les Ordenances Fiscals 
reguladores de les mateixes qua a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per assistència d’estades i del 
procediment d’admissió a l’Hospital- Residència Municipal Josep Baulida. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament 
estableix el règim de taxes per la prestació de serveis en l’Hospital-Residència 
Municipal “Josep Baulida”, d’acord amb la tarifa de l’article 4 d’aquesta 



Ordenança, i el procediment d’accés i el barem de puntuació de l’annex que 
l’acompanya. 
 
Article 2. Concepte 
La taxa regulada en aquesta Ordenança està constituïda per les prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin la prestació dels serveis de  l’Hospital-Residència Municipal “Josep 
Baulida” . 
 
Article 3. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones 
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis a què es refereix l’article 
1. 
 
Article 4. Quantia 
1. La taxa regulada en aquesta Ordenança serà de 140.000 pessetes mensuals pel 
servei de Residència geriàtrica i de 2.300 pessetes diàries pel servei prestat en 
règim de Centre de dia. 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que 
es presti o realitzi qualsevol dels serveis especificats a l’article 1.  
3.. La taxa corresponent al servei de Residència geriàtrica es pagarà per 
mensualitats anticipades en la primera desena de cada mes natural, i la 
corresponent al servei de Centre de dia per mensualitats vençudes, dintre dels deu 
primers dies de cada mes. 
 
Article 5è. Bonificacions 
1. Els usuaris dels serveis, en funció de la quantia de la pensió que percebin, 
gaudiran de les bonificacions següents: 
 Quantia de la pensió    Percentatge de bonificació 

Fins a  40.000 pta.       25 % 
De 40.000 a 50.000 pta.      20 % 
De 50.000 a 60.000 pta.      15 % 

 De 60.000 a 70.000 pta.     10 % 
2. L’import individualitzat de la taxa serà el resultat de practicar, en el seu cas, en 
la quantia d ella taxa establerta en l’article 4, les reduccions bonificacions que 
s’estableixen en l’apartat 1 d’aquest article.. 
 
Disposició final 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor l’1 de gener 
de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 



Annex: 
Procediment d’accés i barem de puntuació 
1. CRITERIS DE VALORACIÓ 
1.- HABITATGE 
2.- SITUACIÓ ECONÒMICA 
3.- SITUACIÓ  SÒCIO-FAMILIAR 
 Amb qui conviu 
 S. econòmica de les persones amb qui conviu 
4.- GRAU D’AUTONOMIA 
 Física:  Visió 
   Audició 
   Continència 
   Dificultats respiratòries 
   Ext. superiors 
   Ext. inferiors 
 Psíquica: Orientació temporal-espaial 
   Percepció 
   Comunicació 
   Control emocional 
   Memòria 
5.- ALTRES 
 Edat 
 Lloc de residència 
 Empadronament 
2. BAREM DE PUNTUACIÓ 
1.- HABITATGE 
- L’Habitatge on viu no reuneix les mínimes condicions d’habitabilitat (barraca o 
habitatge en ruïnes): 20 punts 
- L’habitatge on viu reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, però li falten 
comoditats : 15 punts 
- L’habitatge on viu es troba aïllat, fora del nucli urbà: 10 punts 
- L’habitatge on viu és acceptable: 5 punts 
- L’habitatge on viu és confortable/ ja està ingressat en una residència.: 0 punts 
2.- SITUACIÓ ECONÒMICA 
Quantia (PTA ingressos anuals)         Punts 
Fins a 850.000      25 
Entre 850.000 i 1.000.000     20 
Entre 1.000.000 i 1.250.000     15 
Entre 1.250.000 i 1.500.000     10 
Entre 1.500.000 i 1.750.000      5 
Entre 1.750.000 i 2.000.000      2 
Més de 2.000.000       0 
Per dur a terme la valoració de les circumstàncies econòmiques es tindran en 
compte les següents normes: 
- Es valoraran tots els ingressos anuals del sol·licitant i del seu cònjuge (matrimoni 
o parella) 
- Pels béns immobles de propietat, es computarà com a ingrés el 2% del valor 
cadastral per l’habitatge que sigui residència habitual, i el 10 % del seu valor 
cadastral per altres immobles. 
- En cas que només vulgui ingressar en la residència un dels cònjuges, es deduirà 
del total d’ingressos una quantitat equivalent a catorze vegades el salari mínim 
interprofessional vigent. 



3.- SITUACIÓ SÒCIO-FAMILIAR 
3.1. PERSONES AMB QUI CONVIU 
- Viu amb els fills o parents fins a 2n. grau amb bones relacions: 0 punts 
- No té fills o parents fins a 2n. grau o en té i hi manté males relacions: 10 punts 
-  Viu amb altres persones que el poden atendre: 20 punts 
- Soledat i manca d’integració: 40 punts 
3.2. SITUACIÓ ECONÒMICA DE LES PERSONES AMB QUI CONVIU 
 (Només en casos en què els ingressos dels residents siguin inferiors a les 850.000 
Pta/anuals) 
- Satisfactòria: 0 punts 
- Deficient: 10 punts 
4.- GRAU D’AUTONOMIA 
4.1. FÍSICA: 
a) Visió: 
- Normal o corregida: 0 punts 
- Limitació moderada del camp visual: 2 punts 
- Limitació important o ceguesa total no adquirida a la vellesa: 6 punts 
- Ceguesa total adquirida a la vellesa: 12 punts 
b) Audició: 
- Normal o corregida: 0 punts 
- Hipoacúsia moderada: 2 punts 
- Hipoacúsia important o sordesa total: 6 punts 
c) Continència 
- Normal: 0 punts 
- Incontinència ocasional: 2 punts 
- Incontinència freqüent: 6 punts 
- Incontinència total: 12 punts 
d) Dificultats respiratòries 
- No en manifesta: 0 punts 
- D’esforç: 2 punts 
- Respira amb força dificultat: 6 punts 
e) Extremitats superiors 
- Les mou sense dificultat: 0 punts 
- Alguna dificultat per moure ambdues o la dominant sense ajuda: 3 punts 
- Notable dificultat per moure ambdues, o la dominant, necessitant ajuda: 8 punts 
- Amputació d’una extremitat a nivell d’avantbraç o més amunt: 10 punts 
- Greu afecció o amputació, d’ambdues o la dominant, que l’incapacita per a les 
activitats de la vida diària: 16 punts 
f) Extremitats inferiors 
- Les mou sense dificultat: 0 punts 
- Alguna dificultat per aixecar-se, caminar: 4 punts 
- Gran dificultat per aixecar-se, caminar, però pot fer-ho tot sol encara que necessiti 
utilitzar mitjans mecànics, o es desplaça tot sol amb cadira de rodes: 10 punts 
- No pot caminar si no és amb ajut personal, o es desplaça amb cadira de rodes que 
no pot moure: 14 punts 
- Allitat permanent: 18 punts 
4.2. PSÍQUICA 
a) Orientació temporo-espaial 
- Normal: 0 punts 
- Lleugers transtorns, permanents o esporàdics (es perd al carrer de vegades, 
ocasionalment no pot administrar els diners, s’oblida de coses quotidianes): 4 punts 



- Transtorns habituals amb serioses dificultats per precisar dades sobre ell mateix o 
sobre el món exterior: 8 punts 
- Incapacitat per precisar dades sobre ell mateix o reconèixer les persones amb les 
quals conviu, reconèixer els seus objectes: 15 punts 
b) Percepció 
- Normal: 0 punts 
- Lleugeres alteracions; tendeix a interpretar malament les converses o 
esdeveniments: 4 punts 
- Desconnexió intermitent de la realitat (no distingeix el somni de la realitat etc.): 8 
punts 
- Té al.lucinacions que li ocupen gran part del temps: 15 punts 
c) Comunicació: 
- Normal: 0 punts 
- Certes incoherències per comunicar-se: 4 punts 
- Freqüents incoherències per comunicar.se: 8 punts 
- Incapacitat per comunicar-se amb la resta, o parla totalment incoherent: 15 punts 
d) Control emocional-transtorns de conducta 
- Normal: 0 punts 
- Signes lleus d’inadaptació social: certes alteracions de comportament que no 
pertorben la relació amb els altres (períodes de depressió o malenconia, desinterès 
per les coses, irritabilitat): 4 punts 
- Signes moderats d’incapacitació social, que pertorba la relació amb els altres 
(respostes desproporcionades, plors sense motiu, etc.): 12 punts 
- Molt irritable o molt deprimit, incapaç de controlar-se emocionalment; el seu 
comportament social altera la relació amb els altres: 18 punts 
e) Memòria 
- Normal: 0 punts 
- Lleugers trastorns: repeteix coses, es distreu, oblida, té idees fixes, etc.: 4 punts 
- Pèrdua important de memòria, períodes de confusió, pensaments obsessius, etc.: 
12 punts 
- Incapaç d’evitar riscos a causa de dificultat per discernir, etc.: 18 punts 
5.- ALTRES CIRCUMSTÀNCIES 
5.1. EDAT 
Es donarà 1 punt als 65 anys complerts i s’incrementarà 1 punt més per any 
complert. 
5.2. POBLACIO ON RESIDEIX 
Mateix municipi: 10 punts 
Altres municipis de l’àmbit d’actuació del centre: 5 punts 
5.3. EMPADRONAMENT 
Es donarà 10 punts per fer més de 5 anys d’estar empadronat en els municipis de 
l’àmbit d’actuació del centre. 
ANNEX 
- Es demarà informe de l’assistent social quan els punts 1 i 3 tinguin un pes 
específic. 
La Directora del centre podrà informar, quan es cregui convenient i en funció de 
l’informe mèdic, sobre el tipus de resident que podrà ingressar segons els serveis 
de que es disposin. 
3. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA MENSUAL INDIVIDUALITZADA 
Pensió que cobren x 14 pagues + Valor cadastral de la casa: 2% si hi viuen - 
10% si no hi viuen + Saldo del banc (10%)  + Altres ingressos (10%)                                            
                                                                                                 



Al  TOTAL X se li aplica el % corresponent segons la Taula, i del que en resulta es 
divideix pels 12 mesos que té l’any = QUOTA MENSUAL RESIDENT 
 
% APLICABLE PER APLICACIÓ DE BONIFICACIONS. (Article 5) 
 Fins 40.000 pta.   ..........  75 % 
De 40.000 a 50.000 pta.  ..........  80 % 
De 50.000 a 60.000 pta.  ..........  85 % 
De 60.000 a 70.000 pta.  ..........  90 % 
 
Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per aprofitament de les 
instal.lacions esportives municipals. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament 
estableix el règim de taxes per aprofitament de les instal.lacions esportives 
municipals, d’acord amb la tarifa de l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
La taxa regulada en aquesta Ordenança està constituïda per l’aprofitament de les 
instal·lacions esportives municipals, pavelló, camp de futbol, pista exterior i 
piscina.. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
1.Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones 
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis a què es refereix l’article 
1. 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que 
es presti o realitzi qualsevol dels serveis especificats a l’article 1.  
3. Aquesta taxa es pagarà en el moment de formalitzar la inscripció en l’activitat 
corresponent. 
 
Article 4. Tarifa 

 Drets de matrícula 11.000,-PTA 
 Campus estiu 12.500,-PTA 
 Torneig futbito estiu, per equip 40.000,-PTA  
 Curset natació 8.000,-PTA 
 Lloguer instal·lacions, per hora 3.500,-PTA 
 Entrades piscina 
     dies feiners:   petits, de 2 a 15 anys 250,-PTA 
                          grans, a partir de 16 anys 400,-PTA 
     dies festius :  petits, de 2 a 15 anys 275,-PTA 
                          grans, a partir de 16 anys 425,-PTA 
     Preus especials per a grups  
     Centres d’ensenyament locals 150,-PTA 
     Casal Parroquial i Llar d’infants  140,-PTA 
     Cases de colònies 180,-PTA 
 Abonaments piscina 
     Petits, de 2 a 15 anys 6.200,-PTA 
    Grans, a partir de 16 anys 11.000,-PTA 
     Familiar 25.000,-PTA 
 



Article 5. Bonificacions 
 
1.  En qualsevol de les activitats, s’aplicarà una bonificació de 1.000,- PTA a partir 

del segon membre de la mateixa unitat familiar. 
2.  Per  als inscrits al campus esportiu d’estiu hi haurà una bonificació especial de 

2.000,-PTA en la inscripció en el curset de natació i de 1.400,-PTA en 
l’abonament de la piscina. 

               
Disposició final 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor l’1 de gener 
de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Cinquè.- Indicar que les Ordenances Fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades 
en els acords procedents, continuaran vigents fins que no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Sisè.- Els expedients tramitats per a l’adopció dels acords anteriors, així com les 
Ordenances fiscals que es modifiquen i s’aproven de nou s’exposaran al públic pel 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació del 
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els interessats podran 
examinar l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions 
que estimin oportunes.     
   
Setè.- En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdenvidrà 
definitiu sense necessitat de nou acord. 
 
6è.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
1/98 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.  
 
Atès  que en el desenvolupament de la gestió del pressupost hi ha partides  que no 
hi estan consignades i d'altres  insuficientment dotades, procedeix ara fer les 
modificacions corresponents.              
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
1r.- Aprovar  inicialment  l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/98, que  
inclou les següents variacions:                     
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
 
Suplement de crèdit 
98.121.22600        Despeses diverses Serveis Generals 1.000.000 
98.121.22701        Assessorament i manteniment informàtic 650.000 
98.222.22104        Vestuari policia 700.000 
98.222.22200        Comunicacions policia 800.000 
98.222.22700        Empreses de seguretat 500.000 
98.313.48900        Fons Català de Cooperació 500.000 
98.422.48900        Subvencions escoles 850.000 
98.442.62300        Adquisició contenidors 1.850.000 
98.454.22600        Despeses diverses Biblioteca 600.000 
98.463.62500        Mobiliari ràdio 100.000 
98.511.21001        Reparació infrastructures 4.000.000 
98.511.60100        Senyalització viària 2.500.000 



Crèdit extraordinari 
98.121.62200        Adequació soterrani edif. extensió serv. Ajunt. 1.000.000 
98.323.62500        Mobiliari tallers Serveis Socials 200.000 
98.323.62600        Material informàtic Serveis Socials 300.000 
98.511.60104        Sanejament Mont-Rei,Mata,La Canyera 3.992.265 
98.511.61105        Pavimentació camí veïnal de Bruguera 5.768.209  
                                           TOTAL:                               25.310.474 
Procedència dels fons: 
Minorament partides de despeses 
98.011.31000        Interessos prestecs 4.000.000 
98.463.62600        Material informàtic ràdio 100.000 
98.511.61103        Manteniment ponts i rieres 4.500.000 
Majors ingressos 
98.31001               Expedició i tramitació documents 2.100.000 
98.39901               Indeterminats i imprevistos 1.600.000 
Crèdit extraordinari 
98.36001               C.E. sanejament Mont-Rei,Mata,La Canyera 3.593.038 
Romanent líquid de tresoreria 9.417.436 
                                                                                 TOTAL:          25.310.474    
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT 
MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Suplement de crèdit 
98.452.16000 Seguretat Social 100.000,- 
98.452.22603 Monitors esportius 400.000,- 
98.452.22630 Entrenadors basquet 230.000,- 
98.45222632 quotes i fitxes federatives basquet 170.000,- 
  total:  900.000,- 
Procedència dels fons: 
 
Majors ingressos 
98.34091 Entrades piscina 375.000,- 
98.34092 Abonaments piscina 125.000,- 
98.39902 Bar piscina 400.000,- 
  total:  900.000,- 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L’HOSPITAL-
RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
 
Suplement de crèdit 
98.412.130               Personal laboral 450.000,- 
98.412.22700           Serveis de professionals 750.000,- 
 total :   1.200.000,- 
 
Procedència dels fons: 
 
Majors ingressos 
98.34001                 Centre de dia 1.200.000,- 
 total:    1.200.000,- 
 
2n.- Exposar aquest acord a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant 



anunci en el B.O.P. i tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes d'examen i 
reclamacions. 
 
3r.- En cas que no es produeixin reclamacions, aquest acord s’elevarà a definitiu 
sense necessitat de nou acord. 
 
7è.- CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ D’UN CAMÍ 
PÚBLIC AL VEÏNAT DE BRUGUERA.- 
 
8è.- MOCIÓ PER COL·LABORAR ECONÒMICAMENT EN LA 
CAMPANYA “AJUT D’EMERGÈNCIA PER NICARAGUA” PROMOGUT 
PEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.-     
 
S’aprova per unanimitat la següent Moció: 
 
“Davant la greu situació creada a l’Amèrica Central per l’huracà Mitch, 
Atès que tots els grups polítics municipals coincidim en la necessitat de col·laborar 
a pal·liar en la mesura que sigui possible aquest desastre,  
Els representants dels grups municipals CiU, PSC, IC-EV i ERC, acorden per 
unanimitat: 
Primer.- Destinar la quantitat de 500.000.-PTA a la Campanya d’Emergència per 
Nicaragua iniciada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
Segon.- Destinar també a la dita Campanya la quantitat total de les retribucions que 
haurien de percebre tots els Regidors del Consistori per l’assistència a aquesta 
sessió del Ple. 
Tercer.- Distribuir pel municipi cartells que cridin a la col·laboració ciutadana amb 
qualsevol de les entitats i associacions que han tingut iniciatives en aquest tema.” 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de dotze de la nit  s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb 
mi, el Secretari, que ho certifico.  



 
ACTA Nº 9/98 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 1998.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia setze de desembre de mil nou-
cents noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió extraordinària  sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho 
Espigulé i amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi 
Bayé Sureda, Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, 
Joan Pareta Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Lluís Postigo 
García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Excusa la seva assistència  
el Sr. Joan Fabrellas Lloveras. Actua com a Secretari el Sr. Manuel Ibarz 
Casadevall.  
 
La Presidenta declara oberta la sessió. 
 
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DIA 11-11-1998. 
 
IC-EV comenta que l’acta no reflecteix les respostes a les preguntes formulades i 
proposa diverses esmenes referides a les seves intervencions en cinc dels punts de 
l’ordre del dia, consistents en demanar la supressió o la modificació d’algunes 
expressions que consideren que no reflecteixen amb suficient exactitud el sentit de 
les seves intervencions. 
ERC diu que la seva intervenció en el punt sisè de l’ordre del dia feia referència a 
l’empresa privada. 
L’acta s’aprova  per majoria absoluta. 
 
2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA INICIANT ELS 
EXPEDIENTS PER DONAR NOM A CARRERS O ESPAIS PÚBLICS DE 
NOVA CREACIÓ A ISABEL VILÀ, MARIA GAY I A LA POBLACIÓ 
D’ALMEDINILLA.- 
 
L’Alcaldessa dóna compte dels decrets pels quals s’inicien els expedients a què fa 
referència el punt de l’ordre del dia, explicant succintament els motius de la decisió 
amb una breu ressenya de la personalitat d’Isabel Vilà i de Maria Gay, i de les 
circumstàncies que concorren en la població d’Almedinilla, a la província de 
Còrdoba, de la qual provenen un nombre important de conciutadans de Llagostera. 
 
3r.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 1997.-  
 
La Comissió Especial de Comptes, en reunió celebrada el dia 24 de novembre de 
1998, donà la seva conformitat al Compte General de l’exercici de 1997, una 
vegada sotmès a informació pública i resoltes les al·legacions formulades.  
El Ple,  prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal i dels seus 
Organismes Autònoms corresponents a l’exercici de 1997, amb les esmenes 
proposades per la Comissió Especial de Comptes en l’iforme emès en data 24 de 
novembre de 1998. 
Segon.- Retre els comptes generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 



 
 
En el torn de portaveus, el senyor Jordi Bayé, en nom de CiU, fa un resum de la 
tramitació de l’expedient i explica els trets bàsics de la situació comptable i 
financera de la Corporació a la vista del Compte General presentat. 
Al seu torn, el senyor Antoni Navarro, en nom d’IC-EV, exposa les objeccions del 
seu grup a la proposta explicant la discrepància del seu grup en els criteris 
comptables que reflecteix el Compte General pel que fa a un seguit de partides. 
El senyor Bayé intervé per manifestar la seva intenció de no tornar a debatre allò 
que ja va ser discutit en la Comissió Especial de Comptes. 
L’Alcaldessa intervé per demanar que el debat es cenyeixi al punt de l’ordre del dia 
i brevetat en les intervencions. 
El senyor Navarro reprèn la seva exposició explicant el detall d’algunes partides 
comptables. 
L’Alcaldessa intervé novament per demanar brevetat en l’exposició. 
El senyor Navarro acaba la seva intervenció manifestant que la comptabilitat de la 
Corporació a parer seu conté partides mal imputades i errors flagrants que no pot 
entendre. 
Sotmesa la proposta a votació, resulta aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots), l’abstenció del PSC (1 vot) i el vot en contra d’IC-EV (2 
vots) i d’ERC (1 vot). 
 
4t.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM.1/98.- 
 
Vistes les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 
modificació de crèdit núm. 1/98 del pressupost municipal.  
El Ple,  prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup IC-EV, en el tràmit 
d’informació pública de la modificació de crèdit  núm. 1/98 del pressupost 
municipal.  
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de crèdit núm. 1/98 del pressupost 
municipal. 
Tercer.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província.   
 
En el torn de portaveus, intervé el senyor Jordi Bayé en nom de CiU per explicar 
que el criteri del seu grup és el que reflecteix la proposta i considera que les 
al·legacions presentades no són sinó una opinió que no comparteix, explicant la 
justificació de la modificació proposada i la procedència dels fons per finançar-la 
Per part del PSC, pren la paraula la senyora Montserrat Pla per explicar les raons 
per les quals el vot del seu grup serà negatiu. 
El senyor Antoni Navarro, en nom d’IC-EV reconeix que la proposta és opinable i 
posa diversos exemples de partides que considera incongruents i, fent referència a 
partides concretes de despesa que figuren a la comptabilitat, opina que són 
improcedents. 
El senyor Jordi Noguera, en nom d’ERC, considera que la proposta s’ha d’atribuir 
a la mala gestió de l’equip de govern pel sol fet de presentar la proposta. 
L’Alcaldessa tanca el debat amb una breu rèplica al senyor Navarro per explicar les 
raons d’algunes de les partides destinades a l’IES, entre elles l’alarma,   per ajudar 
a dotar-lo de recursos i contribuir a tenir un Institut de qualitat. 
El senyor Navarro replica manifestant la seva opinió que el que cal és pressionar al 



Departament d’Ensenyament perquè assumeixi aquelles despeses que  li pertoquen 
i així poder destinar recursos a  altres millores.  
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots) i el vot en contra del PSC (1 vot), IC-EV (2 vots) i ERC 
(1 vot). 
 
5è.- ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES DE LA ZONA INDUSTRIAL.-  
 
Celebrada la licitació del concurs públic per a l’alienació de tres parcel·les de 
propietat municipal de la zona industrial de Llagostera,  
Vista la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació, i 
No havent-se formulat cap reclamació. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Declarar  vàlida  la licitació del concurs públic per a l'alienació de tres 
parcel·les de propietat municipal  de la Zona Industrial de Llagostera i  adjudicar 
definitivament a: 
-A l’entitat BOI LLAGOSTERA INDUSTRIAL S.L.,  amb N.I.F. núm. B-
17230970, domiciliada al c/ Borrassà núm. 26 de Figueres i representada pel Sr. 
Francesc Boadella Butiñach, amb D.N.I. núm. 40.278.700-L, la finca A del polígon 
II de la zona industrial de Llagostera. 
Descripció de la finca: Porció de terreny edificable situat al Polígon II de la Zona 
Industrial del terme municipal de Llagostera, de mil dos-cents (1.200) metres 
quadrats. Afronta: al nord, amb carrer Ponent; al sud amb propietat de Concepció 
Carbó, a l’est amb Domingo Pascual Carbó S.A.; i a l’oest amb carrer Xaloc.  

Inscrita al Tom 2739, Llibre 130, Foli 51, Finca 6056, Inscripció 2ª. 
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera per adjudicació resultant del projecte de  
reparcel.lació del Polígon II de la Zona Industrial, aprovat definitivament pel ple 
municipal de data 24-11-1992, i modificat en sessió plenària de data 20-12-1995. 
Es troba  lliure de càrregues , gravàmens i ocupants, llevat de l’afectació real al 
pagament de les quotes d’urbanització del sector que, no obstant, continuarà 
suportant el propi Ajuntament. 
Consta en el padró de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana amb 
referència cadastral núm. 2211412DG8391S0001PE. 
El preu d’adjudicació es fixa en set milions nou-centes mil pessetes (7.900.000,-
PTA). 
-A l’entitat  PREFABRICATS M. PLANAS S.A.,  amb N.I.F. núm. A-17048646, 
domiciliada a la carretera de Sils, s/n. de Santa de Coloma de Farners i 
representada pel Sr. Francesc de Paula Planas Casalprim, amb D.N.I. núm. 
40.289.136-J, la finca B del polígon I de la Zona Industrial de Llagostera. 
     Descripció de la finca: Porció de terreny edificable situat al Polígon I de la Zona 
Industrial del terme municipal de Llagostera de mil tres-cents vint-i-nou (1.329) 
metres quadrats. Afronta al nord amb carrer Gregal, al sud amb propietat de Casas 
Masgrau, a l’est amb carrer Tramuntana i a l’oest amb zona verda. 
Inscrita al Tom 2476, Llibre 118, Foli 98, Finca 5543.  
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera per adjudicació resultant del projecte de 
reparcel.lació del referit sector, aprovat definitivament pel Ple Municipal en sessió 
del dia 13-04-1989. 
Es troba  lliure de càrregues , gravàmens i ocupants, llevat de l’afectació real al 
pagament de les quotes d’urbanització del sector que, no obstant, continuarà 
suportant el propi Ajuntament. 
Consta en el padró de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana amb 
referència cadastral núm. 1711408DG9311S0001JX. 



El preu d’adjudicació es fixa en onze milions quatre-centes mil pessetes 
(11.400.000,-PTA). 
-Al Sr. LOTHAR WILHEM BIESCHEWSKI, provist del passaport núm. 
5169010341, de nacionalitat alemanya, amb domicili a Schwalmtal, la finca C de 
polígon I de la zona industrial de Llagostera. 
     Descripció de la finca: Porció de terreny edificable situat al Polígon I de la Zona 
Industrial del terme municipal de Llagostera de mil dos-cents cinquanta-cinc 
(1.255) metres quadrats. Afronta al nord amb zona verda, al sud amb carrer 
Mestral, a l’est amb Casas Masgrau, i a l’oest amb zona verda. 
Inscrita al Tom 2338, Llibre 107, Foli 111, Finca 4842.  
Pertany a l’Ajuntament de Llagostera, per adjudicació resultant del text refòs 
relatiu a la modificació de les zones verdes del Parc de la Torre per la del Pla 
Parcial de la Zona  
Industrial, aprovat pel Ple Municipal en sessió del dia 25-09-1996, i aprovat 
definitivament pel Govern de la Generalitat en data 12-11-1996. 
Es troba  lliure de càrregues , gravàmens i ocupants, llevat de l’afectació real al 
pagament de les quotes d’urbanització del sector que, no obstant, continuarà 
soportant el propi Ajuntament. 
Segons consta en el padró de l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa urbana 
forma part de la parcel·la amb referència cadastral núm. 1711407DG9311S0001IX. 
El preu d’adjudicació es fixa en nou milions cinc-centes mil pessetes (9.500.000,-
PTA). 
Segon.- Requerir els adjudicataris perquè en el termini d’un mes a comptar des de 
la data de notificació d’aquest acord, efectuïn l’ingrés a la tresoreria municipal de 
la quantitat per la qual s’ha fet l’adjudicació respectiva, d’acord amb la clàusula 11 
del concurs. 
Tercer.- Facultar expressament  la Sra. Alcaldessa-Presidenta perquè, d’acord amb 
les condicions del Plec de clàusules econòmico-administratives del concurs, realitzi 
els actes necessaris per a la transmissió de les finques als respectius adjudicataris. 
 
En el moment d’iniciar el debat el senyor Josep Lluís Postigo demana la paraula 
per formular una qüestió prèvia consistent a manifestar haver tingut notícies  que 
existeixen dubtes sobre les superfícies reals de les parcel.les que han de ser objecte 
d’adjudicació,  per la qual cosa demana que el tema quedi sobre la taula mentre no 
es comprovi aquest extrem. 
En nom de CiU, intervé l’Alcaldessa per manifestar que l’expedient s’ha tramitat 
amb els informes tècnics preceptius dels quals no es dedueixen en absolut cap dels 
dubtes insinuats pel senyor Postigo,  per la qual cosa estima que ni ha cap motiu 
per deixar de resoldre la proposta. 
Intervé a continuació el senyor Jordi Bayé per explicar el procés seguit i els criteris 
emprats per la mesa de contractació per a la formulació de la proposta que es 
sotmet a l’aprovació del Ple. 
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta que a la vista de les 
afirmacions del senyor Postigo votarà en contra. 
En nom d’IC-EV, el senyor Postigo manifesta que el seu grup votarà en contra 
perquè la zona industrial encara no està connectada a la xarxa general de 
clavegueram i perquè, com ha comentat a l’inici del debat d’aquest punt de l’ordre 
del dia, hi ha una discrepància entre la superfície de les parcel·les que figura 
grafiada en els plànols i la seva cabuda real. 
L’Alcaldessa intervé novament per manifestar no saber res de les preteses 
diferències de superfície i insistir que els tècnics municipals han informat 
degudament en els tràmits del procediment. 



Segueix el senyor Postigo manifestant que discrepa dels criteris emprats per a la 
valoració de les ofertes presentades i creu que, concretament en una de les 
parcel.les es sacrifica el preu per la hipotètica creació d’uns llocs de treball. 
El senyor Jordi Noguera, en nom d’ERC, coincideix amb el senyor Postigo i la 
senyora Pla en demanar que el temi quedi sobre la taula, afegint que si es confirmés 
la disparitat de superfícies el Regidor de l’àrea d’urbanisme hauria de dimitir. 
Sotmesa la proposta a votació,  resulta aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots) i el vot en contra del PSC (1 vot) i ERC (1 vot). 
 
6è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA VALORACIÓ DE LA FINCA 
EMBARGADA Nº 1008N, A NOM DE JOSEP MARIA FONTANALS 
BONAVENTURA. 
 
Atès que amb caràcter previ a l’inici de l’execució dels expedients administratius 
d’apressament núms. 217/92 i 1/97, que se segueixen contra en Josep Maria 
Fontanals Bonaventura, el ple de l’ajuntament, en la sessió del 30 de setembre de 
1998, va aprovar la valoració de la finca embargada (registral nº 1008 “N”), segons 
l’informe de l’arquitecte municipal que consta a l’expedient. 
Atès que de la referida valoració se n´ ha donat audiència a l’interessat pel termini 
de quinze dies, donant així compliment a allò que preveu l’article 139.3 del 
Reglament general de recaptació, sense que en aquest tràmit hagi presentat una 
valoració contradictòria. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar definitivament la valoració de la finca embargada (registral nº 
1008 “N”) en els expedients d’apressament núms. 217/92 i 1/97 per import de 
401.187.182 PTA. Aquesta valoració resulta un cop deduït el valor de les finques i 
de les instal·lacions relacionades als apartats segon i tercer, respectivament, de 
l’acord plenari de 30.09.1998, i el valor dels terrenys de cessió obligatòria, aquests 
darrers amb la finalitat de ser cedits a l’Ajuntament sense que hagin de ser objecte 
de compensació . 
Segon.- Encarregar a l’agent de recaptació municipal la realització dels tràmits 
reglamentaris que siguin necessaris per a la convocatòria de la subhasta i fins a la 
completa liquidació del crèdit a favor de l’Ajuntament. 
Tercer.- Notificar-ho a Josep Maria Fontanals Bonaventura. 
 
L’Alcaldessa, com a portaveu de CiU, exposa breument el contingut de la proposta 
com a resultat del llarg procés seguit. 
Els portaveus dels grups municipals del PSC, IC-EV i ERC prenen breument la 
paraula per explicar el sentit del seu vot positiu. 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE PLA PARCIAL 
DEL SECTOR DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL II, PROMOGUT 
PER DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.A.   
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de setembre de 1998, va aprovar 
inicialment el projecte de Pla Parcial del sector de desenvolupament industrial II, 
presentat i promogut per DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.A., condicionant la 
seva aprovació provisional a la presentació del projecte degudament visat pel 
col·legi professional competent. 
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en 
el BOP nº 136, de 24-10-1998, el Diari “El Punt”, de 22-10-1998, i tauler d’edictes 



de la corporació, i va ser notificat individualment a tots els propietaris, sense que 
durant aquell termini s’hagi presentat cap al·legació al respecte. 
Atès que  el promotor ha presentat el projecte amb el visat del Col.legi d’enginyers 
industrials de Catalunya, nº 058249, de 11-12-1998, complint-se així la condició 
imposada a l’acord d’aprovació inicial. 
D’acord amb l’article 60.4 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la 
resta de normativa concordant. 
El Ple,  prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.-  Aprovar provisionalment el projecte de Pla Parcial del sector de 
desenvolupament industrial II, presentat i promogut per DOMINGO PASCUAL 
CARBÓ, S.A. 
Segon.-  Trametre tres exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient 
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació 
definitiva i posterior publicació en el DOGC als efectes de l’entrada en vigor. 
 
L’Alcaldessa, com a portaveu de CiU exposa la proposta. 
La senyora Montserrat Pla, en el torn de portaveus, pren la paraula en nom del PSC 
per manifestar que no està d’acord amb el tracte que s’ha donat a l’empresa 
promotora del Pla Parcial,  atès que considera que resulta discriminatori respecte de 
les altres empreses del municipi a canvi de tres milions de pessetes. 
L’Alcaldessa replica que en aquest afer cal considerar tots els elements, com ara les 
cessions, que  han de fer preceptivament, la qual cosa representa per a 
l’Ajuntament adquirir zones d’equipament i   sòl industrial  i que es tracta de 
garantir la continuïtat de la plantilla de treballadors i el seu eventual creixement i, 
en cap cas, de la concessió de cap avantatge a canvi de diners. 
El senyor Postigo, en nom del grup d’IC-EV, formula una pregunta prèvia sobre 
l’informe emès pels serveis d’urbanisme, segons els quals hi ha una discrepància 
en les superfícies, entre la superfície sol·licitada i  la concedida inicialment   
El senyor Jordi Bayé intervé per explicar-ho. 
Continua el senyor Postigo manifestant que s’ha de fer l’esforç per mantenir la 
indústria al poble, però no a qualsevol preu, prenent garanties pel cas que no es fes 
l’ampliació després dels avantatges que se’ls ha donat. Acaba expressant que  li 
sobta el contingut del conveni en relació a l’ordenança de foment de l’activitat 
econòmica aprovada recentment. 
En nom d’ERC, el senyor Jordi Noguera anuncia el sentit del seu vot tot 
manifestant la seva esperança que les superfícies a què abans ha fet referència el 
senyor Postigo coincideixin. 
Sotmesa la proposta a votació, resulta aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots) i ERC (1 vot) i l’abstenció del PSC (1 vot) i IC-EV (2 
vots).  
 
8è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT EN EL 
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL II, PRESENTAT PER 
DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.A. -  
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de setembre de 1998, va aprovar 
inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament en el sector de desenvolupament industrial II, presentat per 
DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.A. i promogut per l’Ajuntament. 



El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en 
el BOP nº 136, de 24-10-98, Diari “El Punt”, de 22-10-98, i tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, i ha estat notificat individualment als propietaris afectats, sense que 
en aquest termini s’hagi presentat cap al·legació al respecte. 
D’acord amb  l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la 
resta de normativa concordant. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.-  Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament en el sector de desenvolupament industrial II, 
presentat per DOMINGO PASCUAL CARBÓ, S.L. i promogut per l’Ajuntament. 
Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient 
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per la seva aprovació 
definitiva i posterior publicació al DOGC als efectes de l’entrada en vigor. 
 
Havent estat objecte de debat aquest punt de l’ordre del dia conjuntament amb el 
punt anterior, és sotmès a votació resultant aprovada la proposta per majoria 
absoluta amb el vot favorable de CiU (8 vots) i ERC (1 vot) i l’abstenció del PSC 
(1 vot) i IC-EV (2 vots). 
 
9è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ 
DE LA U.A. MONT-REI.-  
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de setembre de 1998, va aprovar 
inicialment el canvi de sistema d’actuació de la Unitat d’Actuació MONT-REI, per 
tal que es desenvolupi per cooperació en lloc de per compensació com estava 
previst fins ara. 
Aquest acord ha estat exposat al públic durant vint dies, mitjançant anuncis inserits 
en el BOP nº 140, de 3-11-98 i el Diari “El Punt”, de 22-10-98, i ha estat notificat 
individualment a tots els propietaris afectats, sense que en aquell termini s’hagi 
presentat cap al·legació al respecte. 
D’acord amb els articles 155 i 38 del Reglament de gestió Urbanística. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Aprovar definitivament el canvi de sistema d’actuació de la Unitat 
d’Actuació MONT-REI, per tal que es desenvolupi pel sistema de  cooperació i no 
pel de  compensació com estava previst fins ara. 
Segon.- Trametre una còpia de l’expedient administratiu a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, als efectes oportuns.  
Tercer.- Notificar-ho al senyor Rafael Balaguer Rosa, en qualitat de president de 
l’Entitat Urbanística de Manteniment i Conservació de la Urbanització MONT-REI  
i publicar-ho en el BOP. 
 
En torn de portaveus intervé el senyor Narcís Llinàs en nom de CiU per explicar 
les raons del canvi de sistema que es proposa i el contingut de l’acord convingut 
amb l’entitat. 
En nom del grup municipal del PSC, la senyora Montserrat Pla anuncia el seu vot 
positiu. 
El senyor Postigo, en nom d’IC-EV anuncia la seva abstenció per coherència amb 
la posició del seu grup de no votar a favor de les propostes si no ha intervingut en 
les negociacions. 
En representació d’ERC, el senyor Jordi Noguera anuncia el seu vot. 



L’Alcaldessa intervé per tancar el debat i replicar al senyor Postigo en el sentit de 
recordar-li que sempre ha informat a la Junta de Portaveus de les negociacions 
mantingudes. 
Sotmesa la proposta a votació, resulta aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots), PSC (1 vot) i ERC (1 vot) i l’abstenció d’IC-EV (2 
vots). 
 
10è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
DE LAVABOS PÚBLICS AL PARC DE L’ESTACIÓ.-  
 
La Comissió de Govern, en la sessió del 22 de setembre de 1998, va aprovar 
inicialment el projecte bàsic i executiu dels lavabos públics del Parc de l’Estació,  
redactat per l’arquitecte municipal, Gerard Carreras Comas, amb un pressupost 
d’execució per contracta, segons es deia, de 5.180.233,-PTA. En realitat, però, i 
degut a un error involuntari que ara serà objecte de correcció, el pressupost 
consignat a l’acord d’aprovació inicial no era el d’execució per contracta sinó el 
d’execució material. 
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis 
inserits en el BOP nº 140, de 3.11.98, i tauler d’anuncis de la corporació, havent-se 
presentat una al·legació per part del grup municipal IC-Els Verds, en data 9-12-
1998. 
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13  de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa 
concordant. 
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per IC-Els Verds: la primera, per 
quan el projecte de construcció dels lavabos públics del Parc de l’Estació s’ubica 
en zona qualificada en les Normes Subsidiàries de Planejament com a “sistema  
d’espai lliure (clau 2)”, i no en zona amb “clau 3.a” com s’afirma en el seu escrit; i 
la segona, per quan de la pròpia memòria del projecte en resulta suficientment 
raonada i justificada la idoneïtat de la nova construcció i l’ús a què serà destinada. 
Segon.-  Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu d’obra ordinària de 
construcció dels lavabos públics del Parc de l’Estació, redactat per l’arquitecte 
municipal, Gerard Carreras Comas, amb un pressupost d’execució per contracta de 
6.746.766,-PTA;  ratificant en tot allò que sigui necessari  l’acord de la Comissió 
de Govern, de 22-9-98, llevat, lògicament, de la referència al pressupost d’execució 
per contracta, que s’entén esmenada en els termes d’aquest acord. 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la corporació. 
 
L’Alcaldessa, en nom de CiU, presenta la proposta i explica els trets essencials del 
projecte. El valora en tant que constituirà un nou servei per al municipi, per als 
futurs usuaris del carril-bici. Responent a les objeccions plantejades per IC-EV en 
el tràmit d’exposició pública manifesta que l’antic edifici no permetia suprimir 
barreres arquitectòniques, raó per la qual continuarà sent utilitzat com a magatzem. 
Respecte del projecte que convertirà l’antic traçat del carrilet en carril-bici, anuncia 
en primícia la concessió per part del Ministerio de Medio Ambiente d’una 
subvenció per finançar el cost de les obres. 
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC anuncia el vot favorable del seu grup a 
la proposta. 
El senyor Josep Lluís Postigo, en nom d’IC-EV, es ratifica en les al.legacions 
presentades, insisteix en el dubte sobre la qualificació urbanística del sòl on 
s’ubicarà el nou equipament i l’ús de la casina existent, atès que considera seria 



una opció millor i més econòmica. Finalitza congratulant-se de la notícia relativa al 
carril-bici. I demanant que s’esmeni l’accés a minusvàlids. 
En nom d’ERC, el senyor Jordi Noguera s’interessa pel procediment d’execució 
del projecte i per l’ús futur de la casina. 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots 
favorables de CiU (8vots), PSC (1 vot) i ERC (1 vot) i el vot en contra d’IC-EV (1 
vot). 
 
11è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA CUINA I SALA ANNEXA AL CASAL D’AVIS.-  
 
La Comissió de Govern, en la sessió del 22 de setembre de 1998, va aprovar 
inicialment el projecte de construcció d’una cuina i sala annexa al Casal d’Avis, 
redactat per l’arquitecte municipal, Gerard Carreras Comas, amb un pressupost 
d’execució per contracta, segons es deia, de 5.457.084,-PTA. En realitat, però, i 
degut a un error involuntari que ara serà objecte de correcció, el pressupost 
consignat a l’acord d’aprovació inicial no era el d’execució per contracta sinó el 
d’execució material. 
Aquest projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies, mitjançant anuncis 
inserits en el BOP nº 140, de 3-11-98, i tauler d’anuncis de la corporació, havent-se 
presentat una al·legació per part del grup municipal IC-Els Verds, en data 9-12-
1998. 
D’acord amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13  de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa 
concordant. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per quan de la pròpia memòria del 
projecte de construcció d’una cuina i sala annexa al Casal d’Avis en resulta 
suficientment raonada i justificada la idoneïtat de la nova construcció i l’ús a que 
serà destinada. 
Segon.-   Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària de construcció d’una 
cuina i sala annexa al Casal d’Avis, redactat per l’arquitecte municipal, Gerard 
Carreras Comas, amb un pressupost total d’execució per contracta de 6.370.149,-
PTA, que es composa de les quatre fases que a continuació s’indiquen, amb el 
corresponent pressupost parcial d’execució per contracta: 1ª fase (estructura), de 
2.155.470 PTA; 2ª fase (coberta), de 926.392 PTA; 3ª fase (paleta, instal·lacions-1 i 
revestiments), de 1.799.921 PTA., i 4ª fase (fusteria, instal·lacions-2 i acabats), de 
1.488.366 PTA;  ratificant en tot allò que sigui necessari  l’acord de la Comissió de 
Govern, de 22-9-98, llevat, lògicament, de la referència al pressupost d’execució 
per contracta, que s’entén esmenada en els termes d’aquest acord. 
Tercer.- Publicar-ho en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
En torn de portaveus, l’Alcaldessa presenta breument el projecte en nom del grup 
municipal de CiU. 
Pel PSC intervé la senyora Montserrat Pla per recordar que en l’aprovació de 
l’estudi de detall va preguntar sobre la cuina davant el temor que la llar d’avis es 
convertís en un bar-restaurant. Continua manifestant que ha rebut la queixa d’un 
comerciant per l’anunci d’una exposició i venda de joies a la mateixa llar. 
Intervé l’Alcaldessa per manifestar la seva estranyesa pel fet denunciat i dir que 
l’esbrinarà. 
Continua la senyora Pla per reiterar la seva sospita que el bar es converteixi en una 
competència deslleial per als establiments del poble. 



Torna a intervenir l’Alcaldessa per manifestar el seu compromís que la llar d’avis 
no es converteixi en un restaurant. 
Per IC-EV intervé el senyor Antoni Navarro i manifesta que no el tranquil·litza 
gens el compromís que acaba d’assumir l’Alcaldessa,  atès que en un mes s’ha 
passat d’un projecte que no incloïa una cuina a un altra que sí que l’inclou 
Intervé la senyora Fina Gispert per explicar el per què de la cuina. 
Continua el senyor Navarro dient que l’estudi de detall que es va presentar i el 
projecte actual no concorden amb les necessitats d’espai que es van manifestar 
anteriorment, de la qual cosa en resulta que el concessionari del bar obtingui uns 
avantatges sense cap contrapartida, per la qual cosa votarà en contra.  
El senyor Postigo intervé per dir que ell personalment s’abstindrà perquè creu que 
al presentar l’estudi  de detall   es va mentir a l’hora de justificar l’estudi  de  detall 
i la construcció de la cuina hauria de comportar la rescissió de la concessió. 
Per ERC, el senyor Jordi Noguera, considera que el cost de les obres projectades és 
excessiu i s’avergonyeix de com es porta el tema per part de la senyora Fina 
Gispert, atès que creu que no es podrà controlar si acaba funcionant com a 
restaurant. Demana a la senyora Gispert que tingui més respecte per les persones i 
per l’oposició en les seves manifestacions. 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots), el vot en contra del PSC (1 vot), del senyor Antoni 
Navarro (1 vot) i d’ERC (1 vot) i l’abstenció del senyor Josep Lluís Postigo (1 
vot). 
 
12è.- RENÚNCIA DEL SR. POSTIGO I NOMENAMENT DEL SR. 
NAVARRO EN LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- 
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“En Josep-Lluís Postigo García, actuant com a portaveu del Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds a l’Ajuntament de Llagostera, dic: 
Que en la sessió plenària de 28 de gener de 1998, el Ple de la Corporació va 
acceptar la renúncia del sotasignant com a membre de la Comissió Especial de 
Comptes, i el nomenament del Sr. Antoni Navarro Robledo com a representant del 
nostre Grup en aquesta Comissió. 
Que, malgrat això, les notificacions per a les reunions d’aquesta Comissió s’han 
realitzat a la meva persona, atès que es considera nul l’acord plenari abans 
esmentat.  
Que aquest fet ha ocasionat problemes organitzatius greus al nostre Grup, i per tot 
això,  
SOL·LICITO: 
Que tingui per presentat aquest escrit i per fetes les manifestacions en  ell 
contingudes, i 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 plenària MOCIÓ del Grup 
Municipal IC-Verds, amb el següent contingut: 
-Presentació de la renúncia com a membre de la Comissió Especial de Comptes del 
Sr. J-Lluís Postigo García. 
-Nomenament del Sr. Antoni Navarro Robledo com a membre representant del 
grup municipal IC-Verds, a la Comissió Especial de Comptes.  
Així mateix sol.licito del Ple l’aprovació d’aquesta moció. 
Llagostera, 18 de novembre de 1998.- J.Lluís Postigo García”. 
 



El senyor Josep Lluís Postivo intervé per explicar la situació plantejada arran de la 
convocatòria de la Comissió Especial de Comptes d’enguany i expressa el seu 
parer que en  la proposta de designació  del Sr. Antoni Navarro com a membre de 
la Comissió especial de Comptes en un torn de precs  i   preguntes s’ha aplicat  un 
criteri molt restrictiu, atès que seguint el mateix principi s’hauria de procedir a 
l’anul·lació d’un acord d’un Ple anterior que també va ser adoptat  en l’apartat de 
precs i preguntes.  
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
13è.- MOCIÓ D’IC-V PER INSTAR EL GOVERN CENTRAL QUE 
CONDONI EL DEUTE ALS PAÏSOS AFECTATS PER L’HURACÀ 
MITCH.-  
 
Es llegeix la següent Moció:  
 
“MOCIÓ SOBRE LA CONDONACIÓ DEL DEUTE ALS PAÏSOS AFECTATS 
PER L’HURACÀ MITCH. 
L’huracà “Mitch” ha causat milers de morts i danys  incalculables en quatre països 
de Centreamèrica.  
Si és tràgica la pèrdua de vides humanes ho és també la destrucció de pobles 
sencers, de camps  de conreu, de carreteres i d’infrastructures, de comunicacions, 
fins al punt que es pot accentuar i agreujar la pobresa extrema i la devastació 
irreversible, la desesperació de milions de persones, des d’ara sense casa, des d’ara 
sense sostre i  sense recursos per reconstruir la seva vida.  
Si el 18 d’octubre d’enguany es clausurava a Porto la Cimera Iberoamericana, en 
un clima d’eufòria davant d’un futur de desenvolupament global, avui una tragèdia 
natural revela el grau de fragilitat social de països que reclamen amb urgència la 
nostra solidaritat. 
L’huracà Mitch ha fet  destrosses d’un abast colossal i al mateix temps ha deixat al 
descobert el grau de precarietat  en què viuen  pobles sencers, lligats a les 
superpotències per un deute extern i per un seguit de dependències d’una gravetat  
extrema. 
Atès que des dels Ajuntaments de Catalunya s’ha generat un ampli  corrent solidari 
amb els pobles afectats, concretat en la canalització d’ajuts de tot  tipus. 
Atès que la societat civil catalana, organitzada en ONGD’s ha reaccionat igualment 
fent visible la seva solidaritat a través d’un  gran moviment de cooperació i  
assistència urgent a aquests països.  
Atès que alguns països com França, Holanda i Cuba duen a terme mesures 
encaminades  a apaivagar els efectes econòmics del deute extern dels països 
afectats per aquest desastre natural.  
El Grup Municipal d’IC-EV demana al Ple l’aprovació dels següents 
ACORDS: 
1.- Instar el govern central que condoni el deute, que tenen els països 
centreamericans afectats per l’huracà “Mitch”, amb l’administració  espanyola.  
2.- Instar el govern central que  estengui aquesta   acció solidària a la comunitat 
intercional i pressini   en tots els àmbits supranacionals a què s’adoptin    
disposicions i mesures anàlogues destinades a l’eliminació  del deute extern, per 
pal·liar d’aquesta forma la situació extrema que viuen els països centreamericans 
víctimes d’aquesta tragèdia natural.  
3.- Comunicar aquests acords al govern de l’estat i al govern de la Generalitat  i  
als Consolats dels països centreamericans afectats per l’huracà “Mitch”. 
 



El senyor Postigo, en nom dels grups proponents de la moció, fa una breu 
intervenció per justificar els termes de la proposta. 
L’Alcaldessa intervé en nom de CiU per recordar al senyor Postigo que altres 
mocions similars a la presentada havien estat negociades i formulades 
conjuntament per tots els grups municipals i lamenta que en aquesta ocasió no 
s’hagi fet. 
Per part d’ERC, el senyor Jordi Noguera expressa la seva opinió que part del deute 
dels països del tercer món ha servit per subvencionar els dictadors. 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
14è.- MOCIÓ D’IC-V DE SOL·LICITUD D’ELABORACIÓ D’UN CENS DE 
CAMINS RURALS DEL MUNICIPI.- 
 
En Josep-Lluís Postigo García, actuant com a portaveu del Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds a l’Ajuntament de Llagostera, DIC: 
Que en la sessió plenària de 28 de febrer de 1996, el nostre Grup va presentar 
moció sol·licitant que el Ple acordés la elaboració d’un cens de camins rurals al 
nostre municipi.  
Que en aquell moment es va considerar adient deixar la moció sobre la taula fins  
l’aprovació del reglament que desenvolupés la Llei 9/95 d’accés motoritzat  al 
medi natural.  
Atès que en data  8  de juliol del corrent s’aprovat el Decret 166/98 de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, i atesa la millora que comportaria per el nostre 
municipi la elaboració de l’esmentat inventari o cens. 
Per tot això, 
SOL·LICITO: 
Que tingui per presentat aquest escrit i per fetes les manifestacions en ell 
contingudes, i d’acord amb el que  disposa l’article 103.2 de la Llei 8/8, de 15 
d’abril, s’inclogui en l’ordre del dia de la propera sessió plenària l’abans esmentada 
moció per a la seva discussió. 
Llagostera, 18 de novembre de 1998.- J.Lluís Postigo García”.- 
 
Intervé l’Alcaldesa per explicar en nom de CiU que, d’ençà de l’entrada en vigor 
del Reglament d’accés motoritzat al medi natural, el Consell Comarcal del Gironès 
ha creat una Comissió Consultiva Comarcal, de la qual Llagostera  forma part, per 
preparar els treballs d’elaboració del cens de camins a nivell comarcal. Acaba la 
seva intervenció manifestant que li sembla oportú deixar la qüestió sobre la taula i 
esperar  que el procés avanci. 
El senyor Postigo, signant de la proposta, explica l’interès del grup que representa 
en el tema i explica que la finalitat de la moció era recordar el sentit i contingut 
d’una moció presentada anteriorment per IC-EV. Manifesta la seva conformitat  
que el tema quedi sobre la taula, però insisteix en la conveniència que l’Ajuntament 
no deixi de formar part de la Comissió que ha d’elaborar el cens. 
 
15è.- MOCIÓ D’IC-V DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ  DE “PRECS I 
PREGUNTES” EN LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DELS PLENS.-  
 
Es llegeix la següent Moció: 
 
“En Josep Lluís Postigo García, actuant com a portaveu del Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds a l’Ajuntament de Llagostera, DIC: 



Atesa la mancança de canals de diàleg entre l’equip de govern i els grups polítics a 
l’oposició -no hi ha Comissions Informatives i les Juntes de Portaveus només 
tracten els temes previstos per Ple-. 
Atesa la necessitat d’aquest Grup de formular, de forma periòdica, “precs i 
preguntes” a l’equip de govern.  
Atès l’incompliment sistemàtic de l’acord plenari de 05 de juliol de 1995, que 
fixava la periodicitat mensual de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació -
els darrers dimecres de cada mes- (l’any 1998 només s’han convocat cinc de les 
onze sessions ordinàries que s’haurien d’haver celebrat). 
Per tot això, 
SOL·LICITO: 
Que tingui per presentat aquest escrit i per fetes les manifestacions  en ell 
contingudes, i 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 plenària MOCIÓ del   
Grup Municipal d’IC-Verds, amb el següent contingut: 
Atès que la legislació que regula  el funcionament i la organització de les 
Administracions Locals no prohibeix de forma explícita la inclusió en les sessions 
extraordinàries del punt de  “precs i preguntes”.  
Atès que és competència del Ple l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, i 
que aquest és un tema que s’hauria d’integrar en el ROM, en el cas que  en 
tinguéssim. 
El Ple de la Corporació aprova incloure en totes les sessions extraordinàries que 
s’hagin de celebrar el punt de PRECS I PREGUNTES. 
Llagostera, 18 de novembre de 1998.- J.Lluís Postigo García”.-  
 
En nom de CiU l’Alcaldessa manifesta el total desacord del seu grup amb la moció 
des del seu preàmbul, recordant que en la present legislatura s’ha creat la Junta de 
Portaveus com a òrgan d’intercanvi d’informació i en el qual es tracten tota mena 
de temes a més dels inclosos a l’ordre del dia de les sessions plenàries. A 
l’Ajuntament de Llagostera no hi ha Comissions Informatives constituïdes perquè 
legalment no pertoca, la qual cosa no vol dir que no hi hagi canals de diàleg. Els 
precs i preguntes es poder formular en tot moment, tant de forma oral com escrita i 
si en els darrers mesos no s’han convocat plens ordinaris només és degut que els 
temes que són competència d’aquest òrgan havien de passar pels tràmits previs 
preceptius abans de ser resolts.   
Intervé el senyor Antoni Navarro per puntualitzar en nom d’IC-EV que les 
Comissions Informatives s’han suprimit en aquesta legislatura per crear la Junta de 
Portaveus i recorda que CiU abans havia votat en un sentit i després en un altra. 
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta que des del mes de maig 
s’ha canviat de política i si no es convoquen Plens ordinaris és per evitar el torn de 
precs i preguntes. 
En el torn de paraules d’IC-EV, el senyor Josep Lluís Postigo, diu que les 
Comissions Informatives no estan prohibides i que en alguns Ajuntaments, en els 
quals la seva existència no és preceptiva, n’hi ha. Recorda que la convocatòria 
correspon a l’Alcaldessa, però la periodicitat la determina el Ple, per la qual cosa 
manté la sol·licitud que conté la moció. 
El senyor Jordi Noguera intervé en nom d’ERC per recolzar el contingut de la 
moció. 
Sotmesa la proposta  a votació,  és rebutjada per majoria absoluta, amb el vot 
favorable del PSC (1 vot), IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot) i el vot en contra de CiU 
(8 vots). 
  



I no havent-hi més assumptes per tractar, a 11:15 del vespre s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb mi, el 
Secretari, que ho certifico.  
 

L’ALCALDESSA           EL SECRETARI  
  
        
 
   
     
  
  



ACTA NÚM. 10/98 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 1998.-  
 
 
A la vila de Llagostera a les nou del vespre del dia trenta de desembre de mil nou-
cents noranta-vuit es reuneix a la Sala de Sessions el Ple Municipal per celebrar 
sessió ordinària sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Pilar Sancho Espigulé i 
amb l’assistència dels Regidors Srs. Fermí Santamaría Molero, Jordi Bayé Sureda, 
Narcís Llinàs Gavilán, Fina Gispert Massa, Yolanda Nohé Arbuser, Joan Pareta 
Fausellas, Lluís Ayach Costa, Montserrat Pla Font, Joan Fabrellas Lloveras, Lluís 
Postigo García, Antoni Navarro Robledo i Jordi Noguera Sabarí. Actua com a 
Secretari el Sr. Manuel Ibarz Casadevall.  
 
1r.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES MUNICIPALS.-  
 
Vistes les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 1999,  
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal IC-EV, en el 
tràmit d’informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
1999, en el següent sentit: 
Ordenança fiscal núm. 9  
Es substitueix el títol de l’ordenança per: “Taxa per recollida i tractament 
d’escombraries”. 
En l’article 2.1. s’afegeix “, i el seu tractament.” 
Ordenança fiscal núm. 14.- Reglamentació general de preus públics municipals  
Es modifica l’article 2 i queda redactat de la forma següent: 
“Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions patrimonials per la 
prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de 
competència municipal en els quals concorrin les circumstàncies següents: 
a)  Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. 
b)  Que el sector privat presti o realitzi el mateix servei o activitat dins el terme 
municipal.  
Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions. 
Tercer.- Aprovar definitivament les Ordenances Fiscals per a l’exercici 1999. 
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
En el torn de portaveus, el senyor Jordi Bayé en nom de CiU pren la paraula per 
explicar les raons per les quals el seu grup discrepa de les al·legacions presentades 
per IC-EV en el tràmit d’informació pública de les Ordenances i acaba la seva 
intervenció concloent que, en definitiva, en aquest cas hi ha dos criteris confrontats, 
el que defensa CiU i el que defensa IC-EV. 
En nom del PSC pren la paraula la senyora Montserrat Pla per anunciar el seu vot 
contrari a la proposta. 
El senyor Josep Lluís Postigo intervé en nom d’IC-EV per reiterar el contingut de les 
al·legacions presentades en el tràmit d’exposició pública i s’estén en consideracions 
detallades sobre el criteri del seu grup respecte del contingut de cada una de les 
Ordenances, congratulant-se  que CiU hagi fet seves les relatives al foment de les 



activitats econòmiques i de foment de la rehabilitació d’edificis, malgrat que en 
alguns aspectes discrepa dels criteris que contenen. 
El senyor Jordi Noguera, en nom d’ERC, anuncia la seva intenció de vot. 
Tanca el debat l’Alcaldessa fent un resum dels criteris del seu grup municipal pel 
que fa al foment de l’activitat econòmica que contrasten amb els que defensa IC-EV, 
acabant la seva intervenció afirmant que a parer seu els llocs de treball són 
importants sempre, tant si són creats per empreses grans com per empreses petites 
i tant si les naus les ocupen per compra o per lloguer.    
Sotmesa la proposta a votació, les Ordenances Fiscals són aprovades per majoria 
absoluta amb el vot favorable de CiU (8 vots) i el vot en contra del PSC (2 vots), IC-
EV (2 vots) i ERC (1 vot) i les Ordenances de Foment de l’activitat econòmica i de 
foment de la rehabilitació d’edificis són aprovades per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots), el vot en contra de PSC (2 vots) i ERC (1 vot) i l’abstenció 
d’IC-EV (2 vots). 
 
2n.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ASSIGNAR EL NOM DE PLAÇA NARCÍS 
CASAS A LA FUTURA  PLAÇA QUE S’URBANITZARÀ DAVANT DEL PAVELLÓ 
POLISPORTIU.-  
 
Vista la proposta formulada per l’Instructor de l’expedient en data 23-12-98 i 
Atès que en el període d’exposició al públic s’han rebut tres notificacions de suport a 
la proposta i cap al·legació contrària, 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per unanimitat: 
Primer.- Donar el nom de Plaça Narcís Casas a la futura plaça que s’urbanitzarà 
davant del Pavelló Polisportiu i entre el Camp de Futbol i el futur edifici de l’IES. 
 
L’Alcaldessa explica breument les conclusions de l’expedient i les raons per les 
quals es formula la proposta de donar nom a la plaça de  davant del pavelló     que 
confronta amb una de les realitzacions emblemàtiques de la gestió municipal durant 
el mandat de Narcís Casas i Masgrau com a Alcalde de Llagostera  i que l’equip ha 
considerat  especialment adient per reconèixer l’apreci   del senyor Casas per 
l’esport.  
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
3r.- APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA PART DEL CRÈDIT NO DISPOSAT 
DEL BANC ESPANYOL DE CRÈDIT AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL DESTINAT A JUTJAT DE PAU.-  
 
Atès allò que disposa l’article 139 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Fiscal, que modifica l’article 53 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,  
Vist que l’operació de préstec concertada amb el Banc Espanyol de Crèdit per al 
finançament de diverses inversions  previstes en el pressupost de 1998, una vegada 
fetes les aplicacions corresponents presenta un saldo de 449.945—PTA (quatre 
centes quaranta-nou mil nou-centes quaranta-cinc pessetes.) 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aplicar el saldo disponible del préstec concertat amb el Banc Espanyol de 
Crèdit al finançament parcial de les obres d’adequació del nou local del Jutjat de 
Pau de Llagostera.  
 



El senyor Jordi Bayé presenta la proposta d’acord en nom de CiU i la justifica per les 
alteracions que han sofert tant els pressupostos com els preus d’adjudicació de les 
obres al finançament de les quals estava destinada l’operació de crèdit, cosa que ha 
donat lloc al saldo que ara es proposa destinar. 
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta que, a part de discrepar dels 
criteris econòmics exposats, considera que l’edifici es va fer sense cap previsió. 
Al seu torn, el senyor Postigo, en nom d’IC-EV coincideix amb l’opinió manifestada 
per la senyora Pla en el sentit que l’edifici a parer seu es va fer sense tenir en 
compte les necessitats del poble.  
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots) i l’abstenció del PSC (2 vots), IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot). 
    
4t.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT, RELATIVA A LES 
CONNEXIONS VIÀRIES DEL SÒL URBÀ AMB EL SECTOR GANIX.-    
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 30 de setembre de 1998, va aprovar 
inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament, relativa a les connexions viàries del sòl urbà amb el sector Ganix, 
redactat per l’arquitecte municipal i promogut per l’Ajuntament. 
El projecte ha estat exposat al públic durant un mes, mitjançant anuncis inserits en 
el BOP núm. 142, de 7-11-98, el Diari “El Punt”, de 22-10-98, i tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, i ha estat notificat individualment als propietaris afectats. 
Durant aquest tràmit s’ha presentat un sola al·legació, per part de la Montserrat 
Vicens Casamitjana, en la que sol·licita: 
a)  la delimitació d’una Unitat d’Actuació (unitat reparcel·lable) o que, 
alternativament, es contempli    l’expropiació dels terrenys afectats de vialitat, als 
efectes de repartir adequadament les càrregues i beneficis derivats de l’obertura 
dels nous vials entre tots els propietaris beneficiats;  
b)  que els terrenys confrontants amb la prolongació del C/ Mn. Cinto Verdaguer i 
l’Avgda. Canigó tinguin un aprofitament adequat. 
Atès que l’al·legació a) s’ha de desestimar, almenys en aquest moment, per tal com 
no és pròpia de ser resolta en aquesta fase de planejament, sinó que ho serà més 
endavant en la fase de gestió; mentre que l’al·legació b) ha de ser estimada en la 
mesura que els terrenys en qüestió, qualificats com d’edificacions alineades a vial, 
tenen ara ja caràcter de residencial suburbà (8b) a les vigents Normes subsidiàries 
de planejament i per tant ja tenen reconegut l’aprofitament propi d’aquesta 
zonificació. 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals. 
D’acord amb  l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la 
resta de normativa concordant. 
El Ple,  prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer-  Estimar parcialment les al·legacions presentades per la Montserrat Vicens 
Casamitjana, en el sentit que ha quedat explicat a la part expositiva i, en 
conseqüència, aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament, relativa a les connexions viàries del sòl urbà 
amb el sector Ganix, redactat per l’arquitecte municipal i promogut per l’Ajuntament. 



Segon.- Trametre dos exemplars del projecte i una còpia completa de l’expedient 
administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per la seva aprovació definitiva i 
posterior publicació al DOGC als efectes de l’entrada en vigor. 
Tercer.- Notificar-ho a la Montserrat Vicens Casamitjana i a la resta de propietaris 
afectats. 
 
L’Alcaldessa, en nom de CiU, explica el tràmit seguit i l’objecte de la proposta. 
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, manifesta que el canvi del carrer que 
es proposa no és lògic atès que no té altre sentit que afavorir uns habitatges ja 
construïts. 
El senyor Postigo, en nom d’IC-EV, manifesta que al seu grup no li sembla 
malament la proposta però que, atès que no han pogut seguir de forma directa el 
tema amb deteniment, s’abstindrà. 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots), el vot en contra del PSC (2 vots), i l’abstenció d’IC-EV (2 
vots) i ERC (1 vot). 
 
5è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT RELATIVA A LA NORMATIVA 
REGULADORA DE LES EXPLOTACIONS PORCINES.-    
  
Vist el projecte de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, 
relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes, recollida als 
articles 172. bis, 176 i 183 , que han redactat els serveis tècnics municipal i promou 
el propi Ajuntament. 
Vist l’informe de la secretaria intervenció. 
I d’acord amb l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i la 
resta de normativa concordant. 
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament relativa a la normativa reguladora de les explotacions ramaderes, 
recollida als articles  172, bis, 176 i 183, segons el projecte redactat pels serveis 
tècnics municipals que consta a l’expedient i promogut per l’Ajuntament. 
Segon.- Exposar-ho al públic durant 1 mes, mitjançant anuncis que s’inseriran en el 
BOP, en un diari dels de major difusió provincial i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo i 
presentar-hi al·legacions. 
Tercer.- 1.Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències d’obres i d’activitat 
d’explotacions ramaderes a tot el terme municipal. Els efectes d’aquesta suspensió 
tindran un durada màxima de dos anys a comptar de la publicació de l’anunci  (BOP 
nº 36, de 14.3.98)  de l’acord de suspensió per estudi de la modificació normativa, si 
bé s’extingiran  amb anterioritat amb l’entrada en vigor de la modificació aprovada. 
2.  Publicar-ho en els mateixos anuncis de l’aprovació inicial. 
 
L’Alcaldessa, en nom de CiU, anuncia la presentació de dues esmenes al text de la 
proposta, consistents en la substitució en el títol de la paraula “porcines” pel terme 
“ramaderes” i en les disposicions transitòries l’addició de l’expressió “i/o d’ocupació 
del sòl” a continuació del règim de distàncies. 



Intervé el senyor Jordi Noguera per plantejar una qüestió d’ordre, en el sentit de 
proposar deixar sobre la taula la proposta per tal de poder estudiar-la 
detingudament. 
L’Alcaldessa reprèn la paraula per explicar tant la proposta d’acord presentada com 
les esmenes, detallant la importància del règim transitori que regirà a partir de la 
seva aprovació per tal que totes les explotacions ramaderes puguin regularitzar la 
seva situació. 
En nom del PSC, la senyora Montserrat Pla lamenta que el tema no fos consensuat 
entre tots els grups municipals, atès que li sembla que la modificació de les Normes 
Subsidiàries de Planejament que es presenta afavoreix l’engreix en contra de la cria 
i acaba manifestant que amb gaire granges de 1.500 porcs hi haurà més animals 
que persones. 
Intervé novament l’Alcaldessa per explicar que no es tracta d’afavorir un tipus 
d’explotacions respecte d’altres, sinó de tenir en compte les característiques de 
cada activitat i, sobretot, els seus efectes i creu que la Sra. Pla s’ha fixat només en 
el nombre d’animals sense tenir present que 1.500 porcs d’engreix equivalen a 250 
truges.  
En el torn d’IC-EV, el senyor Josep Lluís Postigo suposa que la proposta obeeix a 
l’increment de la demanda. 
L’Alcaldessa ho confirma. 
El senyor Postigo pregunta per què la distància només és de 1.000 metres. 
L’Alcaldessa intervé per explicar els criteris que s’han tingut en compte, derivats 
dels informes tècnics emesos en funció de les necessitats previsibles de creixement 
del casc urbà. 
Continua el senyor Postigo posant de relleu la diferència de regulacions respecte 
dels pobles veïns i que li sobta el fet que també el nombre de caps varia molt i 
acaba la seva intervenció manifestant que a parer del seu grup el problema de fons 
continuarà mentre no s’aprovi una ordenança reguladora de l’abocament de purins. 
L’Alcaldessa en nom de CiU diu que ho estudiarà. 
En nom d’ERC, el senyor Jordi Noguera troba que la proposta denota ignorància de 
les necessitats del sector ramader i que no contempla les distàncies a les rieres. 
Considera que cal un estudi aprofundit abans de prohibir res. 
L’Alcaldessa intervé per puntualitzar que s’han tingut en compte els criteris del 
Departament de Medi Ambient. 
El senyor Noguera replica que cal deixar de banda allò que preveu la Generalitat. 
Intervé la senyora Fina Gispert per explicar com funciona l’abocament de purins. 
El senyor Noguera insisteix que la normativa suposa posar pals a les rodes als 
pagesos. 
Clou el debat l’Alcaldessa manifestant la seva opinió que la proposta presentada és 
equilibrada i  que afavoreix la regularització de les granges existents.  
Sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de CiU (8 
vots), el vot en contra d’ERC (1 vot) i l’abstenció del PSC (2 vots) i IC-EV (2 vots). 
 
6è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ I OBRES 
COMPLEMENTÀRIES PER L’ABASTAMENT D’AIGUA DES DEL PASTERAL AL 
TERME MUNICIPAL DE LLAGOSTERA. 
 
Vist el projecte de connexió i obres complementàries per l’abastament d’aigua des 
del Pasteral al terme municipal de Llagostera, redactat per l’enginyer del Consell 



Comarcal del Gironès, Jordi Güell Camps, amb un pressupost total d’execució per 
contracta de 37.300.084,- PTA. 
Vistos els informes dels serveis tècnics i la secretaria municipals. 
D’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
El Ple de l’Ajuntament, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta.  
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de connexió i obres 
complementàries per l’abastament d’aigua des del Pasteral al terme municipal de 
Llagostera, amb un pressupost total d’execució per contracta de 37.300.084 PTA. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant 30 dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el 
B.O.P. i tauler d’edictes de la corporació, perquè tothom que hi estigui interessat 
pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions. 
 
Presenta la proposta el senyor Lluís Ayach en nom de CiU i explica el projecte a 
partir de les mancances del sistema d’abastament actual. Acaba la seva intervenció 
detallant el sistema de finançament del projecte, que compta amb una subvenció de 
la Diputació. 
En nom del PSC intervé el senyor Joan Fabrellas, que posa de relleu la mancança 
que suposa l’existència d’un sol circuit que serveix a la vegada per distribuir i 
impulsar, proposant que s’aprofiti l’execució del projecte per allargar la connexió fins 
a la planta potabilitzadora amb la finalitat d’estalviar costos. 
El senyor Ayach intervé per defensar la doble connexió. 
La senyora Montserrat Pla considera molt necessari resoldre el subministrament i 
superar l’actual situació, que considera de provisionalitat. 
Al seu torn, el senyor Antoni Navarro en nom d’IC-EV ressalta que tot l’expedient fa 
referència a un projecte del març de 1996, quan el que es presenta és de juliol de 
1996. 
Intervé el senyor Jordi Noguera en nom d’ERC per dir que, a la vista del 
suggeriment formulat pel PSC, caldria deixar el tema sobre la taula. 
Intervé l’Alcaldessa per manifestar el seu desacord. 
Continua el senyor Noguera per manifestar el seu dubte sobre la competència dels 
tècnics de l’Ajuntament perquè l’actual abastament està molt baix respecte de la 
capa freàtica, si bé creu necessari el projecte. 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable de CiU (8 vots), PSC (2 vots) i IC-EV (2 vots) i l’abstenció d’ERC (1 vot). 
 
7è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM I 
ESTACIÓ DE BOMBEIG DEL SANEJAMENT DE LA URBANITZACIÓ 
LLAGOSTERA RESIDENCIAL.-  
 
Vist el projecte de millora del clavegueram i estació de bombeig del sanejament de 
la urbanització “Llagostera Residencial”,  redactat per l’enginyer  Amadeu Rovira 
Ferrer i promogut per la Junta de Compensació de la Urbanització “Llagostera 
Residencial”,  amb un pressupost total d’execució per contracta de 24.568.494- 
PTA. 
Vistos els informes dels serveis tècnics i la secretaria municipals. 
D’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
El Ple, prèvia deliberació, acorda per majoria absoluta:  



Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de millora del clavegueram i 
estació de bombeig del sanejament de la urbanització “Llagostera Residencial”, amb 
un pressupost total d’execució per contracta de 24.568.494 PTA., que promou la 
Junta de Compensació de la Urbanització “Llagostera Residencial”, amb subjecció a 
les següents condicions: 
1.  L’entrada en servei se suspendrà fins a l’execució i recepció de les obres de 
connexió de la xarxa de sanejament del sector industrial a la xarxa general del 
municipi. 
2.  Les instal·lacions de l’estació de bombeig s’hauran d’integrar a l’entorn mitjançant 
una tanca vegetal adequada. 
3.  Prèviament a l’inici de les obres  el promotor haurà d’haver dipositat una garantia 
de 2.998.232 PTA, mitjançant qualsevol dels sistemes legalment admesos. 
4.  El promotor estarà obligat a restituir el camí afectat per les obres al seu estat 
original. 
Segon.- Exposar-lo al públic durant 30 dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el 
BOP i tauler d’edictes de la Corporació, perquè tothom que hi estigui interessat 
pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions. 
Tercer.- Notificar-ho a la Junta de Compensació de la Urbanització “Llagostera 
Residencial”. 
 
Per l’equip de govern intervé el senyor Narcís Llinàs per presentar la proposta i fer 
una breu exposició dels seus antecedents i justificació. 
La senyora Montserrat Pla, en nom del PSC, diu que espera que la connexió de la 
zona industrial vagi simultània, si no la que s’aprovarà quedarà supeditada al fet que 
s’executi aquella. 
El senyor Llinàs intervé per explicar que ja s’ha encarregat la redacció del projecte 
per connectar la zona industrial. 
En el torn d’IC-EV intervé el senyor Antoni Navarro per manifestar l’aprovació del 
projecte i per denunciar que el fet que no s’hagi dut a terme fins ara ha estat una 
mancança del govern de CiU dels darrers anys, de manera que el projecte en el 
fons li sembla bé però en la forma malament, entre altres coses perquè en 
l’expedient manca un informe del Consell Comarcal. 
L’Alcaldessa intervé per dir que l’informe del Consell Comarcal no és vinculant. 
Continua el senyor Navarro dient que també falta un informe de la Comissió 
d’Urbanisme atès que l’estació de bombeig es preveu ubicar en una zona verda i un 
informe de la Junta de Sanejament. 
A petició de l’Alcaldessa intervé el Secretari per explicar quines són les 
competències municipals en la matèria. 
El senyor Navarro replica que caldria deixar el tema sobre la taula a l’espera dels 
informes indicats. 
Intervé novament l’Alcaldessa per manifestar que l’expedient conté tots ele elements 
per prendre una decisió. 
Continua el senyor Navarro per manifestar que a parer seu i per seguretat caldria 
demanar-los i esperar, atès que si l’estació de bombeig s’ubica en una zona verda 
caldria canviar-la d’emplaçament. 
L’Alcaldessa torna a intervenir per recordar que la competència per canviar les 
zones verdes correspon a la Generalitat. 
Al seu torn, el senyor Jordi Noguera en nom d’ERC diu que ha quedat palès que el 
projecte és incomplet per manca d’informes i que l’experiència demostra que cal no 
confiar en els tècnics. 



Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor 
de CiU (8 vots) i PSC (2 vots), i l’abstenció d’IC-EV (2 vots) i ERC (1 vot). 
 
8è.-PRECS I PREGUNTES.-  
 
La senyora Montserrat Pla, pel PSC, pregunta sobre el sentit únic del carrer Migdia i 
de la baixada de la Costa. 
Respon el senyor Fermí Santamaria per dir que està tot a punt per posar la 
senyalització. 
 
El senyor Postigo, per IC-EV, pregunta per la subvenció de 500.000—PTA donada a 
l’APA de  l’IES i per l’adequació de les noves aules de l’IES. 
L’Alcaldessa respon explicant les necessitats expressades per l’APA i per l’equip 
directiu del centre i que seran destinades a les que deriven dels nous 
desdoblaments i de les dotacions com biblioteca, laboratoris i altres que deriven 
d’una exigència de qualitat per assolir una dotació global adient i la major autonomia 
possible.  
El senyor Navarro intervé per dir que el procediment de pagar amb càrrec al 
pressupost municipal només beneficia el Departament d’Ensenyament, que 
s’estalvia diners. 
L’Alcaldessa respon que resulta molt difícil no ajudar si es pot o regatejar recursos 
quan es vol un ensenyament de qualitat. 
 
El senyor Postigo pregunta sobre el tema de l’exposició i venda de joies a la Llar 
d’Avis que en els dies passats ha donat lloc a una polèmica en el poble que ha 
trascendit als mitjans de comunicació. Creu que no cal dubtar de la bona fe de la 
Junta de la Llar però està convençut que algun dels Regidors de l’equip de govern 
va anar a explicar-ho a la Junta de la Llar. 
L’Alcaldessa respon que en veure la noticia al diari també es va molestar, per la 
qual cosa va parlar amb el Director , però no abans. 
El senyor Postigo manifesta que creu que en el Ple es fan afirmacions amb tot el 
dret i que després es tergiversen quan s’expliquen als avis. 
El senyor Jordi Noguera manifesta  que se sent avergonyit que s’utilitzi la “ràdio 
macuto” com a eina d’acció política per part de CiU. 
La senyora Pla diu que als avis només se’ls trasllada la versió de CiU. 
El senyor Postigo diu que la manipulació política dels avis li sembla deplorable. 
L’Alcaldessa intervé per negar rotundament l’acusació que acaba de formular el 
senyor Postigo i va afegir  que el Ple és un lloc públic i que   ella no controla la 
premsa ni els seus titulars, i afirma que els avis llegeixen la premsa, tenen el seu  
propi criteri, que és independent d’allò que pensa l’equip de govern i no té 
absolutament res a veure amb la titularitat municipal de la Llar.    
La Sra. Pla pregunta qui va prohibir l’exposició de joies a la Llar d’Avis. 
La Sra. Alcaldessa respon que va ser ella.  
 
El senyor Postigo pregunta pels motius de l’encàrrec de fer el projecte de dues 
cruïlles en carreteres que són competència de la Generalitat. 
El senyor Narcís Llinàs respon que s’ha fet així per poder negociar millor la solució 
urgent del problema i com a sistema de pressió. 
 
La senyora Pla pregunta qui forma l’anomenada Associació Cultural Llagostera 77. 



L’Alcaldessa diu que coneix la seva existència i que té noticia que en formen part 
persones properes a CiU. 
 
El senyor Navarro pregunta per què l’Ajuntament no participa en la Comissió 
Intercultural creada per l’IES. 
L’Alcaldessa respon que com a projecte d’acollida li sembla molt bé, però vol deixar 
clar que l’Ajuntament té obligacions respecte de la població immigrant i, malgrat 
això, la comissió es proposa assumir competències que pertanyen a l’autonomia 
municipal o que dupliquen funcions i recursos en matèria de serveis socials o 
d’ordre públic, entre altres objeccions a fer al plantejament del projecte. 
El senyor Navarro explica el que diu que li han dit els promotors de la Comissió 
sobre les reunions que s’han convocat. 
El senyor Fermí Santamaria intervé per explicar que en la segona reunió a la qual 
va assistir ja va manifestar les raons per les quals no en volia formar part. 
L’Alcaldessa puntualitza una vegada més la posició de no acceptar la interferència 
en funcions que són de la competència municipal. 
El senyor Navarro formula el prec que  es convoqui el Consell Escolar Municipal.  
 
El senyor Jordi Noguera pregunta pel control de la tala d’arbres en les obres que 
s’estan duent a terme a la carretera de Tossa. 
L’Alcaldessa respon que el projecte té el seu corresponent estudi d’impacte 
ambiental i que el control  que es compleixi correspon a qui executa l’obra. 
El senyor Noguera manifesta la seva opinió que, a més a més, cal el control 
municipal. 
 
El senyor Postigo demana que es prenguin mesures en relació a les superfícies de 
les parcel.les de la zona industrial. 
L’Alcaldessa respon que demanarà que els tècnics municipals facin una medició. 
 
El senyor Postigo pregunta per l’estat en què es troba l’estudi d’estalvi energètic 
encarregat per l’Ajuntament. 
L’Alcaldessa diu que encara no ha estat lliurat pel tècnic a qui es va encarregar i es 
compromet a reclamar-lo. 
 
El senyor Postigo pregunta si per l’adequació de les voreres per a l’accés a 
minusvàlids l’Ajuntament ha demanat alguna subvenció a la Fundació ONCE. 
L’Alcaldessa respon que no. 
 
El senyor Noguera pregunta pel barem que s’utilitza per contractar obres menors. 
El senyor Narcís Llinàs li respon. 
 
El senyor Postigo pregunta per l’estat de les zones verdes  de la zona industrial i de 
les cases barates. 
El senyor Narcís Llinàs li respon. 
El senyor Lluís Ayach intervé per completar la resposta. 
 
El senyor Postigo formula un prec que es sol.licitin informes a instàncies superiors 
sobre les zones de domini públic de la llera de la riera com a zona verda. 
 



El senyor Postigo, en relació al procediment per deixar el material de propietat 
municipal a les entitats, opina que seria millor establir un preu públic. 
La Sra. Alcaldessa respon que  aquest any es farà de la manera prevista com a 
prova i, si les entitats responen i no  es perd material, està convençuda que no 
caldrà que cap entitat hagi de pagar.   
 
El senyor Noguera formula un prec consistent  que s’instal·lin contenidors per a la 
recollida de llaunes. 
 
El senyor Postigo pregunta per l’estat actual de l’adjudicació del servei de 
deixalleria. 
El senyor Lluís Ayach l’informa de la situació de l’expedient. 
 
El senyor Postigo pregunta per l’Àrea Bàsica de Salut. 
L’Alcaldessa explica les gestions fetes a nivell de Consell Comarcal, si bé apunta la 
possibilitat de comunicar l’acord del Ple al Conseller de Sanitat. 
 
El senyor Postigo formula el prec de no contractar empleats municipals per mitjà 
d’ETT. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a un quart de dotze del vespre s’aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta, que és signada per la Sra. Alcaldessa amb 
mi, el Secretari, que ho certifico.     
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