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N• 4 - Agost 1995 

Constitució de 
l'Ajuntament i elecció de 

l'Alcalde 

El dia 17 de juny de 1995, a les 12 del 
migdia es varen reunir a la sala de 
sessions de 1' Ajuntament tots els 
regidors elegits després de les eleccions 
del 28 de maig. La sessió es feia per 
constituir e l nou Ajuntament i elegir 
l'Alcalde. 
En primer lloc es va constituir la mesa 
d'edat, que va ser formada pel regidor 
electe de més edat. Narcís Casas, la 
regidora més jo ve, Y o landa N ohé, i la · 
Secretaria de la Corporació, Dolors 
Torrents. Es varen comprovar les 
credencials de tots els regidors electes i 
varen passar a ocupar el seu lloc. 
L'Ajuntament va quedar constituït pels 
següents membres : 

Montserrat Pla Font (PSC) 
Joan Fabrellas Lloveras (PSC) 
Narcís Casas Masgrau (CiU) 
Pilar Sancho Espigulé (CiU) 
Fèlix Pallarols Negre (CiU) 
Jordi Bayé Sureda (CiU) 
Fermí Santamaria Molero (CiU) 
Fina Gispert Massa (CiU) 
Yolanda Nohé Arbuser (CiU) 
Narcís Llinàs Gavihín (CiU) 
Lluís Postigo García (IC-EV) 
Antoni Navarro Robledo (IC-EV) 
Jordi Noguera Sabarí (ERC) 

Tots els regidors i regidores varen 
prometre e l càrrec i es va passar a 
l'elecció d'Alcalde. Cada grup polític 
va presentar el seu cap de llista com a 
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candidat a I' Alcaldia i també cada grup 
va votar el seu candidat, de manera que 
el resultat va ser el següent: 
Narcís Casas Masgrasu 8 vots 
Lluís Postigo Garcia 2 vots 
Montserrat Pla Font 2 vots 
Jordi Noguera Sabarí 1 vot 

Per tant, va quedar proclamat Alcalde 
Narcís Casas, el qual va jurar el càrrec i 
seguidament va donar la paraula als 
caps de llista dels altres grups. 
La Sra. Montserrat Pla va dir que tenien 
ganes de treballar per millorar el poble, 
perque d'aquí a quatre anys Llagostera 
hagués sortit de l'estancament i hagués 
pujat al tren del progrés com altres 
pobles veïns. 
El Sr. Postigo va dir que el seu grup 
estava orgullós del resultat obtingut en 
les eleccións i que afrontava amb 
il.lusió el repte de complir el seu 
programa i de fer un control estricte del 
funcionament de l'Ajuntament. 
El Sr. Noguera va dir que el seu grup 
col.laboraria al max1m amb 
l'Ajuntament i que faria una oposició 
constructiva i amb el màxim de 
propostes encertades per al poble. 
El Sr. Casas no va voler entrar en 
polèmica amb la Sra. Pla sobre l'estanca 
ment de Llagostera, opinió que ell va 
considerar equ ivocada. Va valorar 
positivament la postura del grup d'IC
EV i la d'ERC i va declarar que, malgrat 
la majoria absoluta, el seu grup estava 
obert a totes les opcions i a estudiar les 
propostes que poguessin ser favorables 
al poble. 
Va acabar la sessió amb unes paraules 
de l'Alcalde desitjant encert a tots en la 
tasca que començaven • 

... . 

' ,_..¡,. 

¡~;; 
J oc ·¡~ 

Qui són els Tinents 
d'Alcalde? 

Tal com estableix la llei, l'Alcalde té la 
potestat de nomenar els Tinents 
d'Alcalde, entre els regidors electes. 
E ls Tinents d'Alcalde substituiran 
l'Alcalde en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre de nomenament en 
casos d'absència, malattia o 
impediment que faci que l'Alcalde no 
pugui desenvolupar el seu càrrec. 
També serien els que, per ordre de 
nomenament, ocuparien l'Alcaldia en 
cas que aquest lloc quedés vacant i fins 
que el nou Alcalde prengués possessió. 
Els Tinents d'Alcalde de Llagostera 
són: 

1 r. Tinent d'Alcalde: Pilar Sancho 
2n. Fèlix Pallarols 
3r. Jordi Bayé 
4t. Fermí Santamaria 

Què és la Comissió de 
Govern i qui la forma? 

L'Alcalde delega en la Comissió de 
Govern algunes de les seves 
competències, com poden ser: 
- La contractació de personal temporal i 
indefin it, d 'acord amb la normativa 
establerta. 
- Contractar obres i serveis que siguin 
competència de 1 'Alcaldia. 
-Concessió de llicències d'obres amb un 
pressupost superior a 250.000 pta. 
La Comissió de Govern està formada 
pel s regidors que designa l'Alcalde i ha 
quedat constituïda de la manera 
següent: 
Narcís Casas, que la presideix 
Pilar Sancho 
Fèlix Pallarols 
Jordi Bayé 

Fermí Santamaria • 



El cartipàs del nou 
Ajuntament 

En la sessió del dia 5 de 
juliol es va donar compte al 
Ple del Decret de l'Alcalde 
que nomenava els 
responsables de totes les 
àrees i que, per tant, 
configurava el nou cartipàs 
municipal. 

Narcís Casas, Alcalde i 
Regidor d'Ensenyament i 
Cementiri 

Pilar Sancho: 
Cultura 
Escola d'Adults 
Escola de Belles Arts 
Escola d'Artesania 
Joventut 
Biblioteca 
Arxiu 

·Museus 
Festes 

Fèlix Pallarols:. 
Urbanisme i obres 
Abastament d'aigua 
Enllumenat públic 
Tercera edat 

Jordi Bayé: 
Personal 
Hisenda i patrimoni 
Esports 
Foment de la indústria 
i ocupació 

Fermí Santamaria 
Governació 
Policia Local 
Hospital-Residència 

Fina Gispert: 
Medi ambient 
Pagesia 
Mercat i venda 
ambulant 
ADF 

Yolanda Nohé: 
Llar d'Infants 
Sanitat 
Assistència social 

Narcís Llinàs: 
Parcs i jardins 
Sanejament 
Brigada 
Escombraries i neteja 
viària. 

En aquesta mateixa sessió es 
varen elegir els regidors que 
forinaran part dels diferents 
òrgans col-legiats: 

PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS 

Jordi Bayé, President per 
delegació de 1 'Alcalde 
Narcís Llinàs 
Joan Fabrellas 
Jordi Noguera 
Lluís Postigo 

CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 
Narcís Casas, President 
Montserrat Pla 
Antonio Navarro 
Jordi Noguera 

MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIP AL DE 
LA CONCA DEL 
RIDAURA 
Jordi Noguera, 
Narcís Casas. 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'ALCALDE I ELS REGIDORS 

NARCÍS CASAS: De dilluns a divendres de 13 a 15 h. 

PILAR SANCHO: Dimecres de 17 a 19 h. 

FÈLIX PALLAROLS: Dilluns d ' ll a'14 h. 

JORDI BAYÉ: Dimarts i dijous de 13 a 14 h. 

FINA ÜISPERT: Dijous de 13 a 14 h. 

YoLANDA NoHÉ: Dimarts de 14 a 15 h. 

NARCÍS LLINÀS: Dimecres d'11 a 13 h 

FERMÍ SANT AMARIA: Dijous de 14 a 15 h. 

Tant 1 'alcalde com els regidors tenen unes hores destinades a atendre el~ ciutadans, 
però sempre que calgui es pot concertar una entrevista només trucant a les oficines 
municipals. 

PATRONAT MUNICIPAL 
HO S PIT AL-RESIDÈNCIA 
JOSEP BAULIDA 
Fermí Santamaria, President 
per delegació de l'Alcalde 
Antoni Navarro 
Y o landa Nohé 

En la junta de 1 ' Hospital 
també hi ha membres elegits 
d'entre la població a 
proposta de cada grup 
polític. Després de votar els 
ciutadans que cada partit va 
presentar, varen sortir 
elegits: 
Montserrat Masdevall, a 
proposta d'ERC i PSC 
Josep Agustí, a proposta de 
CiU 
Assumpció Arbuser, a 
proposta de CiU 

ADF 
Fina Gispe1t 

COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES 
Jordi Bayé 
Montserrat Pla 
Lluís Postigo 
Jordi Noguera 

Sessions de la 
Comissió de 

Govern i del Ple 

La Comissió de Govern es 
reuneix cada dimecres, però 
les sessions no són 
públiques. El Ple es reuneix 
ordinàriament cada últim 
dimecres de mes, a les 9 del 
vespre. Si hi ha algun tema 
urgent, el Ple es pot reunir 
en sessió extraordinària el 
dia que 1 'Alcalde el 
convoqui. 
Les sessions del Ple, tant si 
són ordinàries com 
extraordinàries, són 
públiques i , per tant, obertes 
a tothom. Si es vol conèixer 
quins temes tractarà el Ple, 
es pot consultar l'Ordre del 
dia, que estarà sempre 
exposat al púb lic en el 
Tau ler d'Anuncis de 
l'Ajuntament dos dies abans 
de la sessió • 



Festes d'Estiu - 95 

• Dissabte, 5 d 'agost 
CAMINADA A LA LLUM DE LA 
LLUNA 
Organitza: G.E. Bell Matí. 
Sortida: Davant Pavelló Poliesportiu. 

• Dilluns, 14 d'agost 
VI NIT DE LA SARDANA 
Cobla: Costa Daurada 
Plaça Catalunya a les 1 O de la nit. 

• Dissabte, 19 d'agost 
HAVANERES I CREMAT 
Grup: Bergantí 
Parc de la TolTe a les 10 de la nit 

•Dissabte 26 d'agost 
BALL A LA PLAÇA 
Grup: Empordà Fusió 
Plaça Catalunya a les 10 de la nit 

• Dissabte 2 de setembre 
CINEMA A L'AIRE LLIURE 
Juntos para vencer 
Parc de l'Estació a 2/4 de 1 O de la nit. 

• Dissabte, 9 de setembre 
NIT DE FLAMENC 
CI Pau Casals i P. Fabra, a les 1 O de la nit. 

• Dilluns, 11 de setembre 
DIADA DE CATALUNYA 
Teatre Municipal Casino Llagosterenc, 
Parc de la TolTe, tarda-nit. 

Pau i Solidaritat 

El dia 2 d'agost de 1995 l'Ajuntament 
en Ple va aprovar dues mocions, una 
referent a les proves nuclears del govern 
francès i l 'altra referent al conflicte de 
l' ex-Iugoslàvia. 
Ambdues mocions varen ser aprovades 
per unanimitat i es transcriuen a conti
nuació: 

Moció sobre les proves nuclears 
del govern Francès 

L'any 1992 el President de la República 
Francesa, François Miterrand, declarava 
una moratòria sobre els assaigs nuclears 
francesos, després d' haver-ne realitzat 
durant molt temps. El passat 13 de juny, 
el seu successor, Jacques Chirac, va 
anunciar la represa de les proves. 
Aquestes proves representen una ame
naça a la pau al món i una reactivació 
de la carrera de l ' armament nuclear, així 
com un atemptat ecològic en una de les 
reserves naturals més fràgils del plane
ta. Les anteriors explosions ja van com
portar l' inici de l 'esmicolament de les 
bases dels atol· lons coral·lífers, així 
com que es detectés la presència a les 
aigües de radioelements artificials. Per 
tots aquests motius expressats, 

El Ple de l'Ajuntament de Llagostera és 
contrari a la represa dels assaigs nucle
ars. És per això que expressa el seu 
rebuig a la decisió del govern francès de 
reprendre les proves atòmiques i declara 
la seva ferma decisió que es renunciï 
definitivament a aquesta experimenta
ció inútil i incontrolable. 

....................... FAIOOANYS .................... .. 

25 D'AGOST DE 1895 
Luego el Sr. Alcalde ha expuesto que el objeto de la sesión para la cua! habían sido convocados con las for
malidades prevenidas era para dar cuenta de la cédula de notificación del expediente de apremio contra el 
Ayuntamiento por la suma de quince mil setecientas cuarenta y seis pesetas cincuenta y seis centimos por 
debitos a la Excma Diputacion provincial y dado lectura a dicha cedula de notificacion, el concejal Sr. 
Cabruja ha manifestada que en atencion al precario estada de Fondos municipales no podia hacerse efectiva 
de momento el débito que se reclama por el cua! se ha apremiada al Ayuntamiento cuyos debitos se hallan 
consignados en el capt. 12 Resultas por adicion del presupuesto adicional refundido del ejercicio de 1894-
195 y en consideracion a que para cubrir el deficit resultante de dicho presupuesto se halla en tramitacion el 
expediente de arbitrios extraórdinarios proponia se acuerde elevar el cxpcdicnte de arbitrios a la superiodi
dad a fin de obtener la competente autorizacion y luego de obtenido poder llevar a cabo un cobro para satis
facerse los descubiertos. El Concejal Sr. Sans ha espuesto que se opone y pide conste que habiendo partidas 
pendientes de cobro de otros ejercicios y que no habiendose en concepto apurada los procedimientos para 
hacerlas cfectivas declina la responsabilidad a que pudiera haber Jugar contra quien corresponda toda vez 
que ha entrada el esponenete a formar parte del Ayuntamiento en primera de julio última y es Ja hora que no 
ha podido saber al actu al estada del municipio. A lo espuesto por el Sr. Sans se adhieren en un todo los 
Concejales Vila, Trias y Gasons y a la proposicion del Sr. Ca bru ja los concejales Padrosa, Castelló, Palahí, 
Castelló, Carreras y Presidente, quedando acordada por mayoria elevar el espediente de arbitrios a la supe
riodidad en solicitud para obtener la debida autorizacion. 

Extret dels acords dels llibres d'Actes de l'Ajuntament (AML) 

Moció sobre el conflicte de l'ex
Iugoslàvia 

La guerra de Bòsnia ha arribat els 
darrers di es a uns nivells extrems i 
desesperats. La caiguda de Srebrenica i 
el massiu èxode dels seus habitants ha 
demostrat com la política sèrbia de la 
imposició militar i la neteja ètnica no 
s 'atura davant de res ni de ningú. 
Això ha posat en evidència el fracàs de 
les polítiques de neutralitat de l'ONU, 
I 'OTAN i la Unió Europea, 'les quals 
han afavorit els agressors serbis, ben 
armats i proveïts, i han perjudicat els 
agredits ja que han perdut la possibilitat 
de defensar-se i de fer prevaler la legiti
mitat democràtica. 
Davant d'aquests fets creiem que ha 
arribat l ' hora d'un canvi d'actitud que 
posi fi a tres anys de guelTa i patiment. 
Per tot això, i en consonància amb la 
Declaració del Parlament Europeu apro
vada el 12 de juliol, 

El Ple de l'Ajuntament acorda: 
Primer.- Demanar als governs de la 
Unió Europea i molt especialment el de 
l'Estat espanyol, com a cap semestral 
de la Unió a prendre actituds decidides 
que condueixin a una intervenció multi
nacional que aturi d s avenços serbis i 
restitueixi la legalitat democràtica de la 
república de Bòsnia i Herzegovina, la 
qual ha de poder exercir, amb •l'aixeca
ment de l 'embargament d'armes, el seu 
dret legítim a defensar-se. 
Segon.- Fer una crida als ciutadans i 
ciutadanes de Llagostera a mobilitzar
se, organitzar-se i fer sentir la seva veu 
per aconseguir una conscienciació 
col·lecti va qu e afavoreixi el canvi 
d'actitud dels governs en relació al con
flicte bosnià • 

........ FASOANYS ....... 

17 D'AGOST DE 1945 

Visto el escrita del Ayuntamiento de la Inmortal 
Gerona, en el que se da traslado de la comunica
ción del Ecm• Sr. Alcalde de Madrid exponiendo 
la iniciativa de elevar a S. E. el Jcfe del Estada la 
exposición del reconocimiento de los Municipios 
españoles por la continua protección que les viene 
dispensando desde antes de finalizar la guerra de 
liberación y que ha venido a culminar en la Ley 
de Régimen Local, últimamente aprohada por las 
Cortes, los reunidos acuerdan por unanimidad, 
adherirse al homenaje de gratitud y adhesión que 
la justícia merece el invicta homenaje de gratirud 
y adhesión que en justicia merece e l invicto 
Caudillo y que así sea comunicada a los Excmos. 
Sres. Alcaldes de Madrid y Gerona para su cono
cimiento y a los efectos procedentes. 



Les primeres passes cap a 
la recuperació del Butlletí 

de Llagostera. 

Des de l' Ajuntement ens hem marcat 
com una fita prioritària la recuperació 
d 'un vehicle de comunicació local on hi 
tinguin cabuda totes les opinions, inde
pendentment de les ideologies que les 
promoguin, i que serveixi per a difondre 
els fets locals, importants o no tant, 
però que són part de la vida de la nostra 
vila. 
És per aquest motiu que des del primer 
moment hi hem posat tot l'esforç i la 
il·lusió. 
La resposta del jovent del poble ha estat 
francament positiva. 
Des de I' Àrea de Cultura s 'han portat a 
terme dues reunions on s'ha debatut la 
possibilitat d'editar un butlletí des de 
l'Ajuntament o de recuperar l'antic but
lletí local. La majoria dels joves assis
tents va manifertar-se a favor de la 
segona opció. 
Des de I' Ajuntament recolzarem plena
ment aquesta iniciativa erí el sentit de 
proporcionar a aquest grup de jov~nt 
il-lusionat un local on poder reunir-se i 
treballar. També se'ls proporcionarà el 
suport econòmic i informàtic perquè 
l'edició del butlletí sigui ben aviat una 
realitat. 
Inicialment, el grup que pensa impulsar 
el butleltí, ja sigui com a coHaboradors 
o com a me!1'lebres de l'equip de redac
ció, són: 

Ramon Soler 
Jordi Pinsach 
Albert Verdaguer 
Xavier Ros 
Dani Moll 
Sònia Genoher 
Raquel Butiñach 
Gemma Tintiñà 
Marta Ciurana 

Alícia Cano 
Pilar Casdevall 
Teresa Gumés 
Enric Hospital 
Montse Codina 
Patrícia Auladell 
Jordi Auladell 
Oriol Cortés. 

La llista, però, no està tancada. 
Qualsevol persona que en vulgui formar 
part o col·laborar -hi serà benvinguda. 
Esperem que continuïn amb entu
siasme la tasca inici ada i poguem 
tots gaudi'r altra vegada d'un 
Butlletí d'informació local de 
Llagostera • 

PUOSC 1996-1999 

EI Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya és el nom que rep el conjunt 
de subvencions que dóna la Generalitat 
als municipis per tal que aquests facin 
inversions en obres i serveis als quals 
estan obligats per la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
La primera convocatòria, de l'any 
1989, es va formular per a inversions 
dels anys 89, 90 i 91 i la segona, per al 
quadrienni 92-95. El passat mes de 
juliol es va convocar el pla per al qua
drienni 96-99. 
Per als propers quatre anys 
l'Ajuntament de Llagostera ha sol·lici
tat que es subvencionin quatre projec
tes, però cal tenir present que les nor
mes del PUOSC determinen que cada 
municipi rebrà un màxim de 50 milions 
de pessetes per al conjunt del quadrien
ni , de manera que és impossible que 
se'ns concedeixin totes les subvencions 
sol ·licitades. La Comissió de 
Cooperació local de Catalunya serà qui 
distribuirà les subvencions, d'acord 
amb les disponibilitats econòmiques i 
amb les actuacions que consideri prio
ritàries. 
A continuació es detallen els projectes 
que s'hi han presentat. L'apartat PRIO
RITAT indica, d ' l a 4, la prioritat que 
li ha assignat l'Ajuntament; ANUALI
TAT indica quin any es vol fer I' obra; 
PROJECTE és el nom de l'actuació a 
realitzar; FINANÇAMENT indica quin 
percentatge del cost total del projecte 
pagarà I' Ajuntament, quin percentatge 
els veïns beneficiats i quina subvenció 
es demana. 
PRIORITAT: L 
ANUALITAT: 1997 
PROJECTE: Pavimentació dels camins 

ARXIU 
Aquest mes d'agost I' Arxiu Municipal de 
Llagostera està tancat al públic. Malgrat 
tot, si algun ciutadà té interès a fer alguna 
consulta urgent, es pot adreçar a les ofici
nes municipals i se l'atendrà. 
A partir del mes de setembre i fins a mit
jans gener de l'any que ve l'horari d'aten
ció al públic serà de 12 a 15 hores • 

als nuclis de Bruguera i La Mata del 
municipi de Llagostera. 
FINANÇAMENT: 
Fons propis (10%) .... 8.800.127.-PTA. 
Contribucions 
especials( 40%) ....... 26.400.382.-PTA. 
PUOSC(50%) ......... .52.800.764.-PTA 

TOTAL.. .................. 88.001.273.-PTA 

PRIORITAT: 2 
ANUALITAT: 1996 
PROJECTE: Ampliació i reforma urba
nització Ctra. Tossa. 
FINANÇAMENT: 
Fons propis (10%) .... .4.529.529.-PTA 
Contribucions 
especials (40%) ....... 18.118.110.-PTA 
PUOSC (50%) ......... 22.647.638.-PTA 

TOTAL ................... .45.295.276.-PTA 

PRIORITAT: 3 
ANUALITAT: 1998 
PROJECTE: Ampliació i millora de la 
xarxa d'enllumenat i pavimentació de 
voreres tram C-250 i C-253 dins el casc 
urbà. 
FINANÇAMENT: 
Fons propis (lO%) ..... 6.458.009.-PTA 
Contribucions 
especials (40%) ....... 25.832.037.-PTA 
PUOSC (50%) ........ .32.290.046.-PT A 

TOTAL .................... 64.580.093 .-PTA 

PRIORITAT: 4 
ANUALITAT: 1999 
PROJECTE: Ampliació del coHector 
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. 
FINANÇAMENT: 
Fons propi (10%) ....... 1.907.708.-PTA 
Contribucions 
especials (40%) ......... 7.630.542.-PTA 
PUOSC (50%0 .......... 9.538.542.-PTA 

TOTAL .................... l9.077.084.-PTA 

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
NUCLI URBÀ, LLAGOSTERA RESI
DENCIAL, LA MATA, MONT-REI, LA 
CANYERA I CAN GOT ARRA: Cada dia 
els mesos de juny, juliol, agost i setembre. 
Dilluns, dimecres i divendres la resta de 
l'any. 
SELVA BRAVA I FONT BONA: 
Dilluns, dimecres i divendres els mesos 
de juny, juliol, agost i setembre. Dilluns i 
divendres la resta de l'any • 
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