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DONATIU PER A L'HOSPITAL 

Ens es plaent comunicar als nostres 

lectors que un nou donatiu per a l'Hos

pital municipal de 5.000 pessetes i pel 

Casal també 5.000 pessetes ens ha sigut 

entregat en aquest Ajuntament per en --

Mercuri Planella Alba. Agraim l'atenció 

del senyor Planella que vé prestant la 

seva ajuda a l'Hospital municipal. 

U-NA INAUGURACIÓ 

El passat dia 10 del mes de^gener 

va tenir lloc la inauguració oficial -

de la pista poliesportiva municipal en 

el complexe del camp de' futbol. Prime

rament tenia que inaugurar-se el pas--

sat mes de desembre, però la pluja ho 

va impedir. 

Va haver-hi competicions esporti--

ves, discursos i satisfacció pel lo 

grat. 

PROJECTES EN MARXA 

Ha estat adjudicat el contracte --
per a la instal.lació de l'enllumenat 
públic del carrer de Tossa, com es pot 
comprovar per 1'extracte que publiquem 
en un altre lloc del mateix número. 

Les obres començaran molt aviat. 
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Dels nascuts foren: 28 homes i 21 
dones, 

Dels morts foren: 22 homes i 33 do 
nes. 

Les defuncions ocorregueren en els 
següents mesos: gener 8, febrer 3, marc 
3, abril 2, maig 10, juny 4, juliol 7, 
agost 2, setembre 3, octubre 3, novem 
bre 9 i desembre l. 
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RESSENYA DE SESSIONS 

De l'Ajuntament Ple 

Sessió del dia A de desembre de 1981 (ordinària) 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

2Ón.- Quedar assabentat del conveni firmat amb la Generalitat de Catalu
nya per a crear la Biblioteca popular de Llagostera. 

3er.- Quedar assabentat de les disposicions oficials. 

Art.- Quedar assabentat de la correspondència rebuda. 

5è .- Quedar assabentat de l'escrit informatiu suscrit per la Junta Admî  
nistrativa de l'hospital municipal després de la seva dimissió i -
dirigida als veïns del poble. La Corporació acorda respondre a -
l'esmentada nota a través del butlletí d'informació municipal. 

6è .- Aprovar provisionalment el projecte d'instal.lació d'enllumenat pú 
blic de la pista poliesportiva i trametre'l a la C.P.d'U. de Giro
na per a la seva aprovació definitiva. 

7è .- Aprovar el compte general del pressupost ordinari de 1.980 i el --
compte d'administració de patrimoni corresponent a l'exercici de -
1.980. 

8è .- Aprovar la certificació n^ 1 de les obres de realització de la pi£ 
ta poliesportiva per import de 1.822.A26'56 pessetes. 

9è .- Consignar en el pressupost ordinari per a 1.982 una aportació de -
l'l% del mateix amb destí al servei de prevenció i extinció d'in--
cendis i salvaments Brigada de Girona. 

lOè.- Indicar a la Caixa Provincial d'Estalvis de Girona que deixi sense 
efecte la sol·licitud de préstec de 5.365.640'-pessetes formulada 
en 16 de setembre per a finançar la construcció de la piscina. 

llè.- Renunciar a que Feve fagi la inscripció prèvia dels béns que corapo 
sen l'antic ferrocarril de Sant Feliu de Guixols a Girona, per a -
ser comprats per aquest Ajuntament. Dita inscripció està en el Re
gistre de la Propietat. 

12è.- Aprovar inicialment el projecte d'enllumenat públic dels carrers -
del cementiri i Pocafarina i obrir termini d'exposició al públic a 
fi de que es presentin les reclamacions que es creguin pertinents. 

13è.- Aprovar els pressupostos per a la construcció de tres parets: un a 
continuació del pati de les escoles al carrer Ganix per import de 
317.A51'75 pessetes; un altre al carrer Pocafarina per import de -
201.A09'35 pessetes i un tercer al carrer del Cementiri per import 
de 157.071'80 pessetes. 

lAè.- Acceptar com béns de propi la donació de terrenys feta per la se
nyora Maria Sampere Coris i el senyor Enric Virallonga Sampere en 
el carrer de Tossa. 

De la Comissió Permanent 

Sessió del dia 2 de desembre de 1981 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

2Ón.- Concedir un nínxol per AO anys a en Manel Ortiz Moreno i a Josefa 
Esteve Rissech i comprar 2 nínxols del cementiri municipal a n'A-
melia Calvet Gotarra. 

3er.- Aprovar el compte de l'hospital municipal corresponent al període 
de temps que va des del 23 de setembre al 31 d'octubre. 



- 3 -

Art.- Autoritzar a en Carles Recasens la col·locació d'un lletrero en l'edî  
fici situat al carrer Penedès s/n^, on es troba instal·lat el bar 
Sais· 

5è •- Informar favorablement la sol·licitud de legalització d'un taller de 
serralleria mecànica per en Josep Romo Ruaix al n^ 3 del carrer Maie-
na. 

6è .- Concedir llicència d'obres a en Joan-LLuís Fontcuberta Solà per a 
construir un edifici en el carrer Músic Aguiló s/n^; autoritzar a en 
Francesc Pi Esteve per a realitzar obres menors en el n^ 23 del car--
rer Àngel Guimerà; autoritzar a Na Carme Gonzàlez Bardasco per a conŝ  
truir un magatzem per estris de cultiu en la finca Estanol i Gutillà; 
denegar llicència a en Joan Aulet Oliveras per a realitzar obres de -
tancament i portal en una finca sense número del carrer Estrella i --j 
deixar sobre la mesa expedient incoat a instància d'en Josep Tur Dar-
der i un altre a instància d'en Josep Albertí Rissech· 

7è •- Aprovar factures per import de 1.190.036'-pessetes 

8è .- Encarregar a Construccions Fusté l'arranjament de camins veïnals amb 
màquina nivelledora, segons pressupost, i en una extensió màxima de -
10 quilòmetres· 

9è .- Deixar sobre la mesa el tractament per eliminar bardisses de les rie
res del municipi. 

lOè.- Quedar assabentada d'ampliacions de capital de diferentes societats i 
de les que és accionista l'Hospital municipal. 

llè.- Deixar sobre la mesa la proposta per a l'adquisició d'uniformes per a 
la policia municipal. 

12è.- Iniciar tràmits per a l'autorització d'ambulància a en Jesús Caballe
ro Jaén. 

13è.- Quedar assabentada de l'escrit del Casal Parroquial i encarregar a Na 
Dolors Costa per a que dongui les classes de català en el curs que 0£ 
ganitzarà aquest Ajuntament. 

14è.- Autoritzar a en Josep Pico Amat per a que organitzi el proper dia 12 
un ball de quintos en una nau del carrer Cantallops. 

15è.- Autoritzar una despesa de fins 75.000'-pessetes per a organitzar la 
cavalcata dels Reis Mags. 

16è.- Declarar d'urgència i entrar en coneixement del pressupost per extreu 
re les terres existents en el terreny que hi ha entre els carrers Ce~ 
mentiri i la seva variant. S'aprova l'esmentat pressupost que puja a 
120.424'-pessetes. 

Sessió del dia 9 de desembre de 1981 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

2Ón.- Autoritzar a Na Ramona Pagès Lloveras conectar un edifici situat en -
el carrer Camprodón-Maiena a la red general de^clavegueram, condicio
nat a que depuri les aigües a través de fosa sèptica. 

3er.- De conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador s'acorda ano 
menar en propietat a la Consol Butinach Font i Na Josepa Martos Tcrroe, 
lla auxiliars d'Administració General d'aquest Ajuntament. 

4rt.- Declarar admeses a l'oposició lliure per a proveir tres places de peó 
de la brigada municipal de comesos diversos a en Lluís Company Armen
gol; en Domingo Marmol Mercado; n'Antoni Rodríguez Pérez. Declarar ex 
closos: cap. 

5è .- Autoritzar a la C.N.T.E. per la instal.lació de cables telefònics en 
el carrer Barceloneta. 

6è .- Autoritzar a en Josep Vall-llosera Damiquels per a fer un local en el 
nc 22 del carrer Sant Feliu; concedir llicència a en Joaquim Comas C£ 
rrius per a la construcció d'una via de serveis paral.lela a la C-250 
p.k. 19'850, costat esquerra per a dotació de serveis en un sector --
del carrer Panedes i demés serveis a què es refereix el projecte pre-
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sentat, condicionat a que presenti aval bancari o fiança equivalent 
a l'import del pressupost d'execució de les obres, sense el qual re
quisit no tindrà valor 1'autoritzacipo; autoritzar per a construcció 
d'habitacle a Lluïsa Borau Mosquera en el carrer Panedes a 20 ra. del 
carrer Cantallops condicionat a fer alhora la urbanització del sec--
tor amb la construcció de l'immoble; autoritzar a en Miquel Carreras 
per a fer obres menors en l'edifici nQ 60 del veïnat Bruguera. 

yè .- Encarregar a l'Engenyer Industrial municipal la redacció d'un avant
projecte de passarel·la per a vianants a la riera Gotarra al costat 
del Carril. 

8è .- Trametre a la Diputació Provincial de Girona 1.250.000'- pessetes a 
fi d'acabar, en el possible, la restauració de la Casa de les Vídues. 

9è .- Encarregar a en Josep Rufí Comadira la instal·lació de l'enllumenat 
per les festes de Nadal. 

lOe.- Deixar sobre la mesa la construcció i instal.lació d'una marquesina 
per a la parada d'autobusus i l'adquisició de material destinat a --
l'eliminació de brossa en la riera. 

llè.- Declarar d'urgència el tema i tractar-lo a continuació. Adjudicar a 
en Joep Saubí Costa, contractista d'obres públiques, la construcció 
de tres murs de contenció: un en el carrer Ganix a continuació del -
pati de les escoles, un altre en el carrer Pocafarina i un tercer en 
el carrer del Cementiri, per un total de 66'̂ .987'73 pessetes. 

Sessió del dia 23 de desembre de 1981 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

2Ón.- Quedar assabentada de la correspondència rebuda i del donatiu d'en -
Gerard Coris a l'Hospital municipal. Agrair aquest donatiu. 

3er.- Tornar la fiança a n'Enric Miquel Bagudanch. 

4rt.- Autoritzar parades fixes en el mercat semanal. 

5è .- Aprovar el compte justificatiu del mes de novembre de l'Hospital mu
nicipal . 

6è .- Aprovar els padrons de gossos, carros, bicicletes i remolcs per a --
1.981. 

7è .- Adquirir 50 bombetes per a l'enllumenat públic. 

8è .- Obsequiar a les persones acollides en l'Hospital municipal amb tur--
rons, champany, etc. i als funcionaris municipals amb un paquet nada 
lenc. 

9è .- Adjudicar a Construccions i Paviments Joan Sànchez la construcció de 
tres passos sobre la riera si bé els taulons de fusta tindran que --
ser substituïts per bigues de pòrtland. Facultar al senyor Alcalde -
per a decidir el precedent en cas de que la variació indicada compo£ 
ti un augment de preu. 

lOe.- Adquirir herbicida per a destruir bardisses de les rieres en la pro
pera primavera. 

lle.- Autoritzar a en Josep Albertí Rissech per a construir casina per a -
estris de cultiu en el veïnat Pocafarina; aprovar liquidació de ta--
xes de llicència concedida a en Joaquim Comas Corrius; autoritzar a 
en Valentí Gispert per a modificar una barra del local situat al nQ 
31 del carrer Panedes; autoritzar a en Salvador Cassoles Otero per a 
canviar teulat en el nO 14 del carrer Donzelles; a n'Emili Rissech -
Ruscalleda per a fer obres menors en el nQ 19 del carrer Costa Brava 
concedir un plac de 8 mesos a na Carme Gonzalez Bardasco per a cons-|* 
truir casina d'estris de cultiu en Estanyol i Gutillà; autoritzar a 
n'Antoni Pulido Malagón per a construir un edifici en l'urbanització 
Raset nQ 1. 

12è.- Aprovar el padró de motors per a 1.981. 

13è.- Autoritzar a en Climent Casanovas un gual permanent en el nQ 1 del -
carrer Ricard Casademont. 

t 
1 
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?- ' 
14è.- Contractar amb Fecsa l'ampliació de surninistre a la zona esportiva mu 

nicipal, el desplaçament de línia en el carrer Ganix i el surninistre 
a la Biblioteca municipal. 

15è.- Adjudicar a construccions Josep Ramírez la construcció d'un refugi --
per a vianants i la instal.lació d'una marquesina per a la parada 
d'autobusus en el carrer Panedes. 

16è.- Adquirir 10.000 litres de gas-oil per a la calefacció del col.legi Nâ  
cional Lacustària; encarregar a en Jaume Romo la construcció d'una fà̂  
nestra d'alumini per el mateix col.legi; quedar assabentada de l'acta 
d'inspecció efectuada per la delegació del Ministeri de Sanitat i Se
guretat Social en la cuina del col.legi Nacional Lacustària. 

17è.- Aprovar una despesa màxima de 50.000'- pessetes per a la celebració -
d'un concert musical el dia 3 de gener. 

18è.- Declarar d'urgència i adquirir medalles commemoratives de la anaugura 
ció de la pista poliesportiva, obsequiar amb un refresc als deportis-
tes participants i desestimar la proposta d'adquisició de xarxes per 
a les porteries del camp de futbol. 

Sessió del dia 30 de desembre de 1.981 

ler.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

2Ón.- Contractar amb Mecanògrafiques Izquierdo la conservació i manteniment 
de dues màquines d'escriure. 

3er.- Aprovar una factura de despeses del Museu d'Agricultura i Costums per 
import de 31.753'-pessetes. 

4rt.- Adjudicar a Josep Rufí Comadira el contracte per a la realització de 
les obres d'instal.lació de l'enllumenat públic en el carrer de Tossa 
per import de 756.360'-pessetes i proposar a l'Ajuntament que per con 
tribucions especials es cobri als especialment beneficiats el 90% -
de les obres. 

5è .- Aprovar el compte de cabals del 3er. trimestres de 1981 i del pressu
post ordinari. 

6è .- Aprovar el padró de clavegueram, balcons, canalons, entrada de car 
ruatges i lletreros per a I98I i per import de 3.137.303'-pessetes. -
El de tubs d'estufa que surten a l'exterior per import de 4.000'-pes-
setes. 

7è .- Quedar assabentada de l'ampliació d'accions que fa Unió Elèctrica, S. 
A. en la proporció de 1 x 7 a la par i al 50%. L'Hospital municipal -
té 113 accions d'Unió Elèctrica, S.A. 

A N U N C 

Havent estat aprovats per la Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en --
sessió celebrada el dia 23 de desembre els padrons de carros, bicicletes i re--
molcs, el de tinència de gossos i el de calderes a vapor, motors i elements in
dustrials per a 1.981, es troben exposats al públic a la Secretaria municipal -
pel termini de 15 dies a fi de que puguin presentar-se les reclamacions perti— 
nents. 

Llagostera, 28 de desembre de 1.981 
L'Alcalde 

La Comissió Permanent en sessió celebrada el dia 9 de desembre, de confor 
mitat amb la base quarta de les que regeixen per a la provisió mitjançant oposà̂  
ció lliure de tres places de peó de la Brigada municipal de comesos diversos, a 
cordà declarar admesos i exclosos a la mateixa els següents aspirants: 

Company Armengol, Lluís 
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Marmol Mercado, Domingo 
Rodríguez Pérez, Antoni 

Exclosos: cap 

Durant el termini de quinze dies podran presentar-se les reclamacions que 
es creguin pertinents. 

Llagostera, 28 de desembre de 1981. 
L'Alcalde 

Per Decret de l'Alcaldia de data 29 de desmbre s'ha ressolt,de conformi--
tat amb la base 42 de les que regeixen l'oposició lliure per a proveir places -
de policia municipal d'aquest Ajuntament, declarar admesos a les proves que es 
celebraran en el seu dia als següents aspirants: 

Cano Hernàndez, Manel 
Manchado Nieto, Andrés 
Pelegrina Mir, Alfons 

i declarar exclosos al següents aspirants: Cap. 

El que es fa públic per a que durant el termini de quinze dies puguin pr£ 
sentar-se les reclamacions que estiguin en dret. 

Llagostera, 29 de desembre de 1981. 
L'Alcalde 

Havent estat aprovats els padrons corresponents al clavegueram, balcons,-
recollida d'escombraries, canalons, entrada de carruatges, aparadors i lletre--
ros i el tubs d'estufa que surten a l'exterior, per la Comissió Permanent el --
dia 30 de desembre, s'exposen al públic per termini de quinze dies a fi de que 
puguin presentar-se les reclamacions pertinents. 

Llagostera, 7 de gener de 1.982. 
L'Alcalde 

En aquest Ajuntament s'instruiex expedient per a la concessió de llicèn— 
eia de la calsse C per a la prestació d'un nou servei d'ambulància. I al objec
te de que puguin comparèixer en l'expedient quantes associacions profesionals -
d'empresaris i treballadors representatives del sector i les d'usuaris, ho cre
guin pertinent, s'obre un termini d'informació pública de quinze dies hàbils a 
partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial 
de la província. 

Llagostera, 29 de desembre de 1.981. 
L'Alcalde 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 8 de gener acordà per unan 
tat dels onze membres presents a la sessió, dels onze que legalment la forme 
i per tant amb el quòrum exigit per la normativa legal vigent, l'aplicació d 
90% de l'import de les obres d'instal.lació de l'enllumenat públic del carre 
de Tossa als especialment beneficiats per les esmentades obres, i repartir 1 
port de les contribucions especials per metres linials de façana dels immobl 
situats al carrer i afectats per les obres. 

El que es fa públic per a que durant el termini de quinze dies hàbils 
guin presentar-se les reclamacions pertinents per les persones interessades. 

Llagostera, 12 de gener de 1.982. 
L'Alcalde 
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EXTRACTE DE LES ORDENANCES FISCALS MODIFICADES 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 1.981 acordà 
aprovar definitivament les ordenances fiscal modificades que es diran seguida--
ment. Aquest acord es va adoptar per unanimitat del vuit membres presents en la 
sessió dels onze que legalment la formen, i per tant amb el quòrum exigit: 

ORDENANÇA FISCAL NQ 36 "TAXA SOBRE PARADES, BARRAQUES, CASILLES DE VENDA, 
ESPECTACLES 0 ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC". 

Les tarifes que gravaran les parades, barraques, casilles de venda, espe£ 
tacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic són: 

Parades fixes; 35'-pessetes per m2. i dia. 
Parades eventuals: 45'-pessetes per m2. i dia. 

QfiDENANCA FISCAL NQ 41 "SOBRE L'IMPOST MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE VEHI 

CLES". 

Les tarifes de l'impost de circulació de vehicles són les següents: 

a) Turismes 
De menys de 8 cavalls fiscals 880'-Ptes 
De 8^fins a 12 cavalls fiscals 2.475'-Ptes 
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals 5.280'-Ptes 
De més de 16 cavalls fiscals 6.600'-Ptes 

b) Autubusus 

De menys de 21 places 5 . 600'-Ptes ) i, 
De 21 a 50 places S.OOO'-Ptesj 
De més de 50 places 10.000'-Ptesj 

c) Camions • 

De menys de 1000 Kg.de càrrega útil 2.800'-Ptesj 
De 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil 5.600'-Pte3i 
De 2999 a 9999 Kg. de càrrega útil S.OOO'-Ptesj 
De més de 9999 Kg. de càrrega útil 10.000'-Ptes , 

d) Tractors 

De menys de 16 cavalls fiscals 1.400'-Pte3 
De 16 a 25 cavalls fiscals 2.800'-Pte3 
De més de 25 cavalls fiscals 5.600·-Pte3 

e) Remolcs i semi-remolcs 

De menys de 1000 Kg. de càrrega útil 1.400'-Ptes 
De 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil 2.800'-Pte3 
De més de 2999 Kg. de càrrega útil 5.600'-Pte3 

f) Altres vehicles 

Ciclomotors 220'-Pte3 
Motocicletes fins 125 ce. 330'-Pte3 
Motocicletes de més de 125 fins 250 ce. 550'-Pte3 
Motocicletes de més de 250 ce. * I.e50'-Pte3 

g) Els vehicles turismes a que es refereix l'apartat a) i que tributen --̂  
per llicència fiscal abonaran la següent tarifa en lloc de la que figura en dit 
apartat: 

De menys de 8 cavalls fiscals 800'-Ptea 
De 8 fins 12 cavalls fiscals 2.200'-Pte3 
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals 4.800'-Pte£ 
De més de 16 cavalls fiscals 6.000'-Pte 

http://Kg.de


ORDENANÇA FISCAL NQ 12 " DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOR
XADOR MUNICIPAL". 

La tarifa serà la següent: 

Pel conjunt de serveis propis de raatançade bestiar, la utilització de to 
tes les instal·lacions de l'escorxador, estada del bestiar en les quadres d'eŝ  
tabulació i pesatge, es pagarà per quilo de carn de qualsevol classe de bes 
tiar sacrificat, 2'10 pessetes. 

ORDENANÇA FISCAL NQ 20 "TAXA PER LLICÈNCIA D'APERTURA D'ESTABLIMENT". 

Les tarifes que gravaran seran les següents 

Cafete 
Restau 
men jad 
Hotels 
Per ca 
Pensió 
Sales 
milars 
Quan e 
terapor 
Tendes 
tir, d 
Peixat 
Fruite 
Magatz 
Sucurs 
Garatg 
Servei 
Perruq 
Perruq 
Fàbriq 
da. 
Per ca 
Taller 
tats n 

La liq 
dels apartat 
provisionsl 
bertura. 

Circs 
tes per dia 

ries, bars, tavernes, snacks. 
rants i hotels per cada m2.de superfície del 
or. 
, fins a 10 cambres. 
da grup superior de 10 cambres. 
ns, fondes i casa d'hostes. 
de festa, clubs de nit, balls, cinemes i si-

1 local sigui a l'aire lliure per una sola -
ada estival. 
de venda de queviures, confiteries, del ves_ 

el moblatge i equips similars, 
eries i carnisseries, 
ríes i tendes de verdura, 
ems o depòsits per a venda a l'engròs. 
als de banc i establiments similars, 
es i tallers de reparació d'automòbils, 
s estació i gasolineres, 
ueries de senyores, 
ueries de senyors, 
ues i tallers: fins a 8 CV de força instal·la 

da 10 CV o fracció de més. 
s d'artesania, tendes petites i altres activà^ 
o especificades anteriorment. 

uidació que es practiqui en el momentde despatxar 1 
s 1 (restaurants i hotels) i el n^ lA (fàbriques i 
practicant-se la definitiva dintre de l'any a parti 

8.000'-Ptes 

150 
10.000 
2.500 
8.000 

25.000 

8.000 

8.000 
8.000 
8.000 
15.000 
35.000 
15.000 
20.000 
8.000 
8.000 

10.000 
2.500 

-Ptes 
-Ptes 
-Ptes 
-Ptes 

-Ptes 

-Ptes 

-Ptes 
-Ptes 
-Ptes 
-Ptes 
-Ptes 
-Ptes, 
-Ptes 
-Ptes 
-Ptes 

-Ptes 
-Ptes 

6.000'-Ptes 

a llicència 
tallers), serà 
r de Is seva o-

i espectacles similars, 5.000 pessetes el primer dia i 1.000 pess£ 
posterior. 

ORDENANÇA FISCAL NS 33 "SOBRE OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PUBLIC AMB TAU--
LES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA". 

Les tarifes seran les següents: 

Per cada taula de quatre cadires en dies laborables, 20 pessetes per dia 
Per cada taula de quatre cadires en dies festius i dissabtes, AO pesse--

tes. 

ORDENANÇA FISCAL NQ ?1 "DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE 
LES VORERES I LES RESfifívSà BE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I • 
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE". 

Les tarifes que gravaran seran les següents: 

Per cada gual en la vorera per a facilitar l'entrada de carruatges en -• 
l'edifici, 300'- pessetes a l'any. 

http://m2.de
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ORDENANÇA FISCAL NO 34 "DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE LA PUBLICITAT". 

Les tarifes seran les següents: 

a) Per exhibició de rètols, 400 pessetes per ra2. a l'any. A efectes de l'a 
plicació de la tarifa precedent, els anuncis projectats en pantalla tributa--
ran per la total superfície del resultant de la projecció. 

b) Per exhibició de cartells, 2 pessetes i per una sola vegada per dm2. o 
fracció, sense que pugui excedir de 60 pessetes per unitat. 

c) Per distribució de publicitat: en la publicitat repartida i en els car
tells de mà, la tarifa serà de 100 pessetes el centenar d'exemplars o fracció 
i per una sola vegada. 

d) Els rètols lluminosos, 800 pessetes per m2. a l'any. 

Les tarifes d'aquest impost per a la publicació interior seran del 30% 
superior a la fixada per a l'exterior. 

ORDENANÇA FISCAL NQ 10 "SOBRE LA TAXA PER DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI 0 EH-
TENGUI L'ADMINISTRACIÓ 0 LES AUTORITATS MUNICIPALS". 

Les tarifes seran les següents: 

Per cada certificat que es despatxi per Secretaria o Alcaldia sobre do
cuments o dades compresos dintre del quinquenni últim: 50'-pessetes. 

Per cada certificat de documents que la data segui més de 5 anys: 60'-
pessetes. 

Instàncias: 30'- pessetes. 
còpia de documents o dades: pagaran per plec: 25 pessetes amb un mínim 

de 100'-pessetes. 
Per cada expedient d'activitats molestes, insalubres, nocives i perillo 

ses, obra grossa i altres similars: 400'- pessetes. 
Per cada expedient d'obra petita i altres similars: 300'- pessetes. 
Concessions i llicències: per cada una, 25 pessetes. 
Quan els interessats sol.licitin amb caràcter d'urgència l'expedició --

d'algun document dels compresos en tarifes, seran augmentades les quotes re--
sultants en un 50%. 

ORDENANÇA FISCAL NQ 31 "TAXA PER ELEMENTS CONSTRUCTIUS TANCATS, TERRAS
SES, MIRADORS, BALCONS, MARQUESINES, VELES, PARA-VENTS I ALTRES INSTAL·LA 
CIONS SEMBLANTS VOLADISSES SOBRE LA VIA PÚBLICA 0 QUE SOBRESURTIN DE LA LÍNIA 
DE FAÇANA". 

Les tarifes seran les següents: 

Tribunes: 350'-pessetes a l'any per metre linial o fracció. 
Portes que s'obren a l'exterior: 300'-pessetes a l'any a cadascuna. 
Vitrines exteriors: 150'-pessetes per any i perímetre linial o fracció. 
Tubs d'estufa: 500'-pessetes a l'any per cadascú. 
Balcons: 200'-pessetes per buit i any. 
Veles i marquesines: 
Fins a 4 metres linials: 300'-pessetes a l'any. 
Fins a 8 metres linials: 500'-pessetes a l'any. 
Més de 8 metres linials: 800'-pessetes a l'any. 

DECRETS DE L'ALCALDIA 

N2 100 de 3-12-81, manant el cumpliment d'acords de la Comissió Perma— 
nent de data 2-12-81. 

N2 101 de 5-12-81, manant el cumpliment d'acords de l'Ajuntament Ple de 
data 4-12-81. 

N2 102 de 10-12-81, manant el cumpliment d'acords de la Comissió Perma-
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nent de data 9-12-81. 

N2 103 de 24-12-81, manant el cumpliraent d'acords de la Comissió Perma
nent de data 23-12-81. 

N° 104 de^8-12-81, concedint llicència d'obra petita a Josep Cabarrocas 
Balmafía i a Joan Casas Collell. 

N° 105 de 29-12-81, concedint llicència de legalització a en Josep Roca 
Ponsatí d'una indústria destinada a la confecció d'articles de punt en el ca£ 
rer La Coma, n^ 35. 

N2 106 de 29-12-81, concedint llicència d'instal.lació d'una granja a -
en Daniel Echarte Ezcurra en el Mas Boada 

N2 107 de 31-12-81, manant el cumpliraent d'acords de la Comissió Perma
nent de data 30-12-81. 

D E M O G R A F I A 

Publiquem avui la relació de naixements que varen tenir lloc durant 
l'any 1.981 en el municipi de Llagostera. 

NAIXEMENTS 

Gener 1.981. 

Ester Roqueta Colom, el dia 8. 
Cecilia Camós Vicens, el dia 10. 
Estel Coloma Lluis, el dia 12. 
Sara Moreno Lloveras, el dia 15. 
Àngel Marti Pla, el dia 13. 
Maria de las Mercedes Vera Segòvia, 14. 
Sergio Duran Serrano, el dia 21. 
Albert Parés Grau, el dia 23. 

Febrer 1.981. 

José-Luis Pulido Escobar, el dia 15. 

Març 1.981. 

Oriol sàbat Vila, el dia 11. 
Josep Xirgu Perea, el dia 19. 
Ivan Serrano Ortiz, el dia 24. 

Abril 1.981. 

Lourdes Turón Izquierdo, el dia 9. 
Daniel Valenzuela Rodriguez, el dia 13, 
Xavier Daranas Expósito, el dia 15. 
Manuel Malagón Rodriguez, el dia 19. 

Maig 1.981. 

Eloi Rigau Mestres, el dia 5. 
Ramon Prim Dilmé, el dia 3. 
Cristina Cabarrocas Saubi, el dia 8. 
Sonia Tello Villegas,̂  el dia 7. 
Jordi Carranza Genové, el dia 20. 
Alba Cubarsi Alsina, el dia 27. 
Robert Ventura Vall-llovera, el dia 26 

Juliol 1.981. 

Inmaculada Concepción Arbusé Sancho, 
dia 16. 
Ramon Expósito Oliver, el dia 15. 
Victor Castelló Soler, el dia 26. 

Agost 1.981. 

Francesc Conce Mercado, el dia 2. 
Albert Escriu Nadal, el dia 1. 
Ester Alsina Solà, el dia 5. 
Maria Carmen Martinez Ruano, el 15. 
Jordi Grau Pérez, el dia 29. 

Setembre 1.981. 

Vanesa Pulido Pareja, el dia 16. 
Xavier Subirana Bret, el dia 13. 
Alejandro Maqueda Moreno, el dia 23. 
Josep Gonzàlez Bosch, el dia 23. 
Mireia Malagón Dausà, el dia 27. 
Miquel-Angel Codolar Vifíolas, el 27. 

Octubre 1.981. 

Isaac Sànchez Montiel, el dia 11. 
Sergio Pulido Moreno, el dia 24. 
Eva Ortiz Ramirez, el dia 26. 
David Pareta Rodríguez, el dia 28. 

Novembre 1.981. 

Judit Sarrà Puig, el dia 2. 
Eva Martin Cano, el dia 12. 
Mònica Gómez Martinez, el dia 14. 
José sànchez Acero, el dia 13. 

Desembre 1.981. 

Patricia Rodriguez Morató, el dia 2. 
Silvia Raset Vilaplana, el dia 2. 
Ivan López Pérez, el dia 12. 
Milvia-Laura López Rojas, el dia 14. 



, Col.laboracio.-

A L'ENTORN DE L'ESCRIT: "PRIVILEGIO Y'CARTA PUEBLA" 

M'ha causat una viva emoció i entusiasme en veure l'oferiment que exposa 
el pseudònim Gondi al Butlletí d'Informació Municipal, el qual desitjaria que 
hi haguessin forces participants per la recerca de noves fonts, així entre --
tots, es podria evidenciar amb més certesa l'origen de la cessió del Privile
gi que atorgà a Llagostera el rei Jaume I el Conqueridor. Fet així, potser es 
podria aconseguir treure'l de l'oblit en què ha estat tants anys immers. Les 
idees que il·lustre al tema són interessantíssimes, puix que l'explotació d'a 
quells bens que foren comuns, no sempre diu que anaren com una seda, sinó que 
l'Ajuntament hi hagué d'intervenir en algunes ocasions, fins i tot, tingué --
d'embargar partides de carbó vegetal. Devia ser perquè se'n degué abusar amb 
escreix. Crec molt oportú en complir-se el 7̂ 2 aniversari al 23 de febrer pro 
xim que, es celebri i es commemori l'esdeveniment ocorregut, ja que es tracta 
d'un fet de gran transcendència per la nostra vila. D'Aquesta manera, un cop 
solemnitzat l'acte, restaria registrat una efemèrida de gran rang per a sem--

' pre més. Doncs, endavant amb aquesta lloada actitud! En quan a la pregunta --
que fa, de si hi ha algun afeccionat a la història local que pugui donar-hi -
llum o bé pugui aclarir el cèlebre fet del Privilegi, s'ha de dir que hi^ha -
un amant d'aquestes coses històriques que, s'ha ofert per entregar una còpia 
d'aquell llegat ancestral. Donem per endavant les gràcies per la preuada ac--
ció i pròxima aportació, car així evitarà trencaclosques, maldecaps i feina,-
perquè no s'hàurà de recórrer als arxius de la Corona d'Aragó ni a la Institu 
ció de la Propietat Privada de Girona. Llocs on hom encara confiava trobar— 
hi documents cabdals per a poder esbrinar eficaçment l'afer del LLEGAT. 

És de suposar que en aquella deixa tan llunyana, els qui se la degueren 
repartir, tampoc no degueren caure a deixar cap rastre de papers•sencers que 
poguessin comprometre'ls de llurs adquisicions. Per tant, solament queda a la 
memòria de certa gent, la dita que ha anat seguint de pares a fills finŝ arrî  
bar als nostres dies. I aquells avantpassats digueren que aquella donació fou 
un llegat de boscos emmarcats a la nostra vila. I se'n deien boscos comunals^ 
als quals la gent nadiua d'aquí podien anar-hi a cercar llenya i fruits. Però 
aquells beneficis de drets comuns, es perderen com per encant d'encantament - | 
al segle passat. 

Esperem que abans no s'inicií el primer aplegament d'entusiastes que --
han d'organitzar i portar a cap la diada i tot alio que convingui fer en pro 
de l'aniversari i homenatge al rei Jaume I el Conqueridor, ja es pugui dispo
sar de la còpia del Text del privilegi, el qual és el que plausiblement prega 
que es faci en Gondi en el seu darrer escrit. 

Per acabar direm que ens adherim ben sincerament per a ajudar-lo a la -
recerca que ell ha iniciat i promugut, ja que no hi ha cap mena de dubte que -
l'esdeveniment és molt important, i com aquest, no en passen gaire sovint a -
les viles petites com és la nostra. I de passada desitgem de' veres que en sor 
ti un clamorós èxit... 

JOSEP VILA.-

EXTRACTE DE L'ARQUEIG ORDINARI AL 30-11-81 

Concepte Ordinari Inversions Extraordinari Valors Suma 
metàlic 

Existència 
anterior. 2.183.908 5.603.785 2.869.503 A.587.573 15.24A.769 

Ingressos 979-358 1.017.209 618.764 -2.615.331 
Suma 3.163.266 5.603.785 3.886.712 5.206.337 17.860.100 
Pagaments 2.528.672 ' 913.815 336.524 3.779.011 
Existència 634.594 5.603.785 2.972.897 4.869-813 14.081.089 



Momento.- saber cada dia un poco mas de la his
toria de Llagostera. Parece que fue ê  

AMICS DE LA HISTORIA... endevant! Ĵ igida corao Baronia en 1375 a favor -
de Gaston de 'Montcada y de Lloria, sê  

por Gondi.- S*̂ " afirma la Enciclopèdia Catalana.-
La baronia coraprendia los términos de 
Llagostera y el castillo. Tarabién la 

NO quiero ocultaries gue hoy es un -- formaban "los castillos de Malavella, 
dia alegre para mi, alegria que deseo com Montagut y Cassà, la villa de Caldas 
partir con Vdes. si me conceden la atén-- de Malavella y las villas y lugares -
ción de seguir leyendome. Pienso que no - de Franciac, Santa Ceclina". 
solamente debò sentirme satisfecho yo, si •. , , 
no que tenemos que estarlo todos. Mi últl Antes de ser baronia, habia sido 
mo escrito sobre la concesión del Privile ^^ senorio otorgado en 1228 al Vizcon 
gio a Llagostera por el Rey Jaime I el -- ^e Dalmau de Rocaberti. Mas tarde en 
Conquistador en 23-2-1240, produjo efec-- 1323 a la muerte del hijo de aquel, -
tos alentadores, ganó para la causa que - P̂ ô Llagostera a ser de.la Corona --
propugnamos ,a dos vecinos del pueblo, a - hasta que en 1324, segun dice la mis-
dos amigos de la historia. En otro lugar "^ fuente consultada por^mi, se dono 
de este misrao r̂ Butlleti" se publica la a- ^^ abuelo del primer baron de Montca-
portación inicial de D.Josep Vila Soteras â y de Pinos, senor de la Baronia de 
colaboración que agradezco muy de veras y Aitona. 
que nos va a permitir iniciar la andadura El Espasa dice que Alfonso II ven 
precisa para culminar la tarea que proxi- dió el castillo de LLagostera en 1288 
mamente comenzaremos. al Vizconde de Rocaberti y Pedró III 

Otro "amic de la historia", en pala-- 1^ erigió en Baronia^en 1375 a favor 
bras de aquí, me ha proporcionado el tex- ^el ya referido Gaston de Montcada,--
to del privilegio traducido al castellano QUien ya la poseia en 1359. Parece --
en esta manana luminosa de hoy, de este - ^^® ^" estàs fechas habia en Llagoste 
invierno apacible que disfrutamos. Hemos ""̂  1^^ fuegos. 
hallado, tenemos todos ya gracias a su a- Por aquel entonces, Luarca, que -
tencion lo que buscabamos, lo que necesi- nunca dependió de ningpun senor feu--
tamos para poner en marcha el motor de — dal y sí de la Corona, contribuia con 
los impulsos, para realizar las ideas que naves a la guerra con Inglaterra. El 
buyen en la mente para plasmar, divulgar, monumento a la Mesa en uno de sus va-
celebrar la efemèrides del 742 aniversa— ^ios paneles o murales nos lo recuer-
rio de la concesión del Privilegio. No va da: "Naos luarquesas con la armada --
mos a dejar en el olvido la fecha del 23- del Almirante Sànchez de Tovar remon-
2-1240. Vamos a trabajar juntos formando taron el Tamesis y dieron fuego a WIN 
un equipo sencillo y entusiasta, sin di-- CHELSEA y barrios de Londres en 1380" 
vos y todos unldos como companeros de es- , 
tudio. Estoy seguro de que publicaremos - , iLlagostera, senosrio antes, baró 
el texto integro del Privilegio. No nos - nia despuési iLocustaria, Lacus eràt, 
lo reservaremos para nosotros, como no lo Lacustaria? Privilegio real y pleito 
ha guardado nuestro amigo. Entendemos la decimonónico para su defensa.Laude--
historia como un patrimonio de todos, y - mios y quindenios a pagar por este -
en esta creencia y en tal confianza desea pueblo. Mucho, en fin, para que los -
mos contar con la colaboración de Vd. y - dilectantes locales de su pròpia his-
de Vd. Estoy en la certeza de que no nos toria puedan investigar,pensar, escri 
defraudarà si pedimos su ayuda. Todos ce- bir, ensenar, divulgar. Tareas todas-
lebraremos la conmemoración històrica que Q̂ e se hacen en los silenciós de las 
nos pertenece por igual. soledades invernales, entre papeles -

, ' viejos y emociones íntimas. Nada pre-
Tambien quiero agradecer a otro "amic?' cisa algarada ni presunción infantil. 

el interès en colaborar en la formación - Esfuerzo, ilusión, raeditación y la pe 
del àlbum (digaraoslo así en esta ocación) sibilidad de publicar coasas de aquí, 
de los alcaldes que hubo en Llagostera. gf^ però de ayer, en las que los ren-

Como diria mi buen amigo de la avda.- cores estan fosilizados, los odiós pe 
de Buenavista, en mi pueblo, la PHILIAS-- trificados y no ofenden. 
TRA ha funcionado. Y ya, de paso,permitan Estos días en silencio, de punti-. 
me Vdes. enviarle el mejor de mis recuer- nas y en zapatillas, va resurgir con 
dos a tantas horas de amena charla, de rî  el rubor en las mejillas adolescente^ 
sa contagiosa, de meditar sobre los sabé- ^na reunión de amigos, que se van a-
res filosoficos de mi admirado Manolo.lUn ^nir para organizar la celebración -
abrazoi ^^^ ^^2 aniversario de la concesión-

Yo no puedo hablarles a ustedes de co del Privilegio a este pueblo.No esta 
sas de Llagostera mucho mas allà en el -- "̂a de màs que les deseemos buena^a-
tiempo que el siglo XIX. Però he leido es """̂ ibada a puerto.Somos una minoria-
tos días lo que tengo a mi alcance para - ^^^ aspira a contar con su apoyo.- i 


