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Butlletí d'Informació Munícípa 

L L A O O S T E R A 
N ° 20 Any III Maig 1.982 

PRESENTACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀ
RIES DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LLAGOSTERA 

Un dels problenes més importants al que ens hem enfron
tat des de la nostra arribada a l'Ajuntament aquell 19 d'a 
bril del 1979, primer com a conseller delegat de l'alcal — 
dia per urbanisme i més tard com Alcalde, va ésser sens — 
dubte l'ordenació urbanística del territori municipal. 

El camí recorregut des d'aleshores ha estat llarg, o -
millor intens. Hom ha passat moltes jornades d'estudi, de-
canvis d'impressions amb l'equip redactor, amb els propis-
técnics municipals estudiant aquesta o aquella alternativa 
com a solució als problemes reals del poble. Tots sabem la 
importància que té i tindrà el planejament urbanístic en -
el desenvolupament integral del municipi, no tan sols quart 
a les previsons del sòl, de dotació de serveis, de regula
ció de situacions anòmales sinó també com a regle jurídica 
que sigui acceptada per tothom i serveixi de pauta pel fu
tur, llit que canalitzi els creixements del poble i de la-
forma més natural possible, que Llagostera s'estengui de -
la mateixa manera com ho fa una taca d'oli, a la que es r£ 
feria no fa massa una coneguda jurista. 

Avui ens congratulem d'oferir-vos el resultat dels tr£ 
balls que ha realitzat l'equip adjudicatari del concurs --
Convocat el seu dia i els hi presentem les Normes Subsidià 
ï'ies de Planejament del municipi. Creiem que és un treball 
vàlid i que pot ésser el punt de partida per iniciar l'or
denació del territori municipal. Potser, com tota obra de-
l'home, pot ésser perfectible. Aquest serà el camí gue re
correrem a partir d'ara amb l'ajut de vostè, del vei, de -
l'interessat. Però si és veritat que aquestes Normes poden 
millorar-se, no ho és menys que per lograr-ho es precisa -
l'interès desinteressat", com deia un conegut slògan, nec£ 
ssitem de la seva col.laboració inteligent. 

Em correspon, doncs, el deure i l'honor de presentar— 
los-hi les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic -
de Llagostera redactades per l'equip que encapçalen els --
germans arquitectes en Manel i Josep M^ Falcó i Huguet. — 
Examineu-les atentament perquè puguem conseguir tots junts 
l'encert a què aspirem en benefici d'aquest nostre poble. 

Josep Codina i Costa 
_ Alcalde 

OBRA NECESSÀRIA 

Fa temps que ens -
hem proposat portar a 
cap la solució de un-
dels problemes més im 
portants que tenim — 
plantejats des del — 
punt de vista sanita
ri: l'evacuació de les 
aigües residuals del-
sector que va des de
ia travessera de la -
plaça Barceloneta al-
Passeig Romeu. 

El camí recorregut 
fou llarg i va^suço— 
sar la redacció d'un-
projecte de col.lectcr 
que fou aprovat per -
la Comissió Provincial 
d'Urbanisme en sessió 
celebrada el dia 18 -
de febrer passat. 

Aquests dies estem 
recollint per escrit-
les autotitzacions --
dels propietaris dels 
terrenys afectats per 
a poder en el seu mo
ment passar els tubs. 
Si l'autorització no-
fos voluntària, haurja 
d'establir-se la ser-
vitut d'aqüeducte pr£ 
cisa. 

A ningú escapa la-
necessitat d'execució 
d'aquestes obres que-
suposa- un problema -
sanitari l'evacuació-
de les aigües residial 
al seu estat actual. 
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RESSENYA DE SESSIONS 

Sessió del 

ler.-

2Ón.-

De la Comissió Permanent 

dia 5 de maig de 1.982 

Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Quedar assabentada de la correspondència rebuda. 

3er.- Aprovar el padró de repartició de les contribucions especials per 
l'enllumenat públic del carrer de Tossa. 

4rt.-
un edifici 
Boadella R. 

5è .-

Autoritza,r a en Francesc Llobet Oliva per realitzar obres menors en 
situat ai carrer Comte Guifré n^ 25. Concedir llicència a n'Enric -
Lbas per construir magatzem en el carrer Girona nQ 22. 

Aprovar l'impost de circulació de vehicles per a 1.982. 

6è .- Atorgar trofeus al Club d'Escacs per als campionats provincials in
dividuals per a 1.982 i a la societat de caçadors Sant Hubert per a les tira— 
des al plat del dia 31 de maig. 

7è^.-
menat públ. 

8è .-

9è .-
li minori . 
carrer on ] 
consignada 

10è.-
en la via 

Aprovar la certificació nQ i de les obres d'instal.lació de l'enllu 
Lc del carrer de Tossa per import de 756.360'-pessetes. 

Aprovar el padró de conservació del cementiri per a 1.982. 

Desestimar una reclamació d'en Pascual Caballero Mufíoz per a què se 
La fiança que té que depositar per la urbanització simultània d'un -
Dretén construir un edifici i accedir a que l'esmentada fiança sigui 
en una entitat bancària a disposició d'aquest Ajuntament. 

Autoritzar a n'Enric Vila Carreras per col.locar taules i cadires -
pública previ l'acompliment de dues condicions. 

llè.- Encarregar a Reine, S.A. per a què s'encarregui del manteniment i -
revisió tècnica dels muntacàrregues instal.lats en l'Hospital. 

12è.-

13è.-
Llagostera 

Aprovar factures. 

Deixar sobre la mesa adquisició de reportatge fotogràfic aeri de --
• 

lAè.- Informar favorablement projecte d'estès de línia aèria per Fecsa en 
la finca Maiensa. 

15è.- Concedir al G.E.Bell-Matí un trofeu per al concurs fotogràfic de la 
Feste Major i patrocinar el programa de Festes amb 35.OOO'-pessetes. 

16è.-
dels patis 

17è.-
motiu de 1 

18è.-
d'E.G.B. 1 

19è.-
diferents 

Sessió del 

ler.-

2Ón.-

3er.-
sa. 

Art.-
das. 

Encarregar a en Narcís Vifiolas Pla el treball d'aplanar el terreny 
del col.legi nacional Lacustària. 

Contractar amb Il.luminacions Gual de Barcelona la il.luminació amb 
a Festa Major. 
Autoritzar a na Dolors Costa en representació dels alumnes de 8è — 
a col.locació d'una parada de begudes els dies de la Festa Major. 

Adjudicar a Construccions Brak, S.A. l'arranjament del paviment de 
carrers de la vila. 

dia 26 de maig de 1.982 

Aprovar l'esborrany de la minuta de l'acta anterior. 

Facilitar al Servei d'Urbanisme de Girona cartografia municipal. 

Aprovar la liquidació de comptes de l'any 1981 facilitada per Gese-

Reconeixer el primer trieni a la funcionària na Dolors Xirgu Rabas£ 

5è.- Autoritzar la col.locació de taules i cadires en la via pública a la 
conserjeria del Casino, al Pub Enrenou i al Tropic-Café. 



- 3 -

6è'.- Atorgar trofeus per a competicions esportives amb motiu de la Festa 
Major. 

7è .- Llogar a na Maria Sampere Coris un pou per treure-hi aigua situat en 
la finca Piferrer del veïnat de Sant Llorenç pel preu de 25.000'-pessetes a 
nuals. 

8è .- Comprar una bomba nova per treue aigua del pou n2 2 model 82 RP 10-4 
de 10 CV. 

9è .- Autoritzar el traspàs del nínxol n^ 188 del cementiri municipal. 

lOè.- Aprovar la relació de factures per import de 772.875'-pessetes. 

llè.- Aprovar la certificació n^ l de les obres de remodelació dels vestua 
ris del camp de futbol i que puja a 475.064'70 pessetes. 

12è.- Adquirir un rètol per al dispensari mèdic per import de 1A.163'- pe£ 
setes. 

13è.- Adquirir a Paisatges Espanyols un reportatge de vistes aèries de Ll£ 
gostera; adquirir llibres per a obsequiar als expositors de quadres. 

lAè.- Publicar un fullet explicatiu de les Normes Subsidiàries del Planejai 
ment urbanístic de Llagostera. 

15è.- Abonar a Punt Diari i als Sitios reportatges de Llagostera amb motiu 
de la Festa Major. 

15è.- Encarregar a en Lluís Camacho la pintura de 10 rètols. 

17è.- Obsequiar als acollits en l'Hospital municipal amb motiu de la Festa 
Major. 

De l'ajuntament Ple 

Sessió del dia 7 de maig de 1.982 (ordinària) 

ler.- Aprovar els esborranys de les actes anteriors. 

2Ón.- Quedar assabentat de la correspondència rebuda. 

3er.- Aprovar provisionalment el projecte de l'enllumenat públic dels car
rers del cementiri. 

Art.- Anomenar la Biblioteca Popular de Llagostera amb el nom de "Julià Cui 
tillé". 

5è .- Declarar vàlit l'acte de licitació de la piscina celebrat el dia 30 
d'abril i adjudicar definitivament el contracte per a la construcció de la pi£ 
eina, vestuaris, instal.lacions elèctriques, desguàs i portada d'aigües a la -
mateixa, a Construccions Planells, S.A. pel preu de 17.771.911'-pessetes i amb 
plena subjecció als plecs de condicions. 

6è .- Encarregar als serveis tècnics municipals la redacció d'una ordenan
ça de protecció contra el foc. 

7è .- Adherir-se a la campanya Pro-senyera de Catalunya. 

Sessió del dia 17 de maig de 1.982 (extraordinària) 

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

2ón.- Aprovar inicialment les Normes Subsidiàries del Planejament urbanís
tic de Llagostera. 

3er.- Aprovar inicialment el Pla Parcial Aeròdrom de Llagostera del que -• 
n'es promotor l'Aeroclub de Girona. 

4rt,- Quedar assabentat de 1'informe facilitat per Gesesa sobre la previ--
Sió de les necessitats de consum d'aigua per a l'any 1.982. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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El Tribunal encarregat de jutjar i fallar les proves selectives convoca
des per acord de l'Ajuntament de 9-09-1981 per a proveir 3 places de peó de la 
brigada de comesos diversos municipal en sessió celebrada el dia d'avui i com 
recompte de les qualificacions obtingudes en els distints exercicis, ha donat 
la següent puntuació total.. 

En Domingo Marmol Mercado 
En Lluís Company Armengol 
N'Antonio Rodríguez Pérez 

19'50 punts. 
18'75 " 
18',— " 

D'acord amb el previst en les bases de la convocatòria ha ressolt formu
lar proposta de nomenament a favor de 

En Domingo Marmol Mercado 
En LLuís Company Armengol 
N'Antonio Rodríguez Pérez 

D'acord amb el previst per les normes de la convocatòria els aspirants -
propostes pel Tribunal hauran d'aportar dintre del termini de 30 dies a comp--
tar d'aquesta data els documents acreditatius de les circumstàncies i condi 
cions a què es refereixen les bases de la convocatòria. 

Llagostera, 26 de maig de 1.982. 
El Secretari del Tribunal 

ANUNCI 

El Tribunal encarregat de jutjar i fallar les proves selectives convoca
des per acord de l'Ajuntament de 1-7-81 per a proveir 2 places de policia mun_i 
cipal en sessió celebrada el dia d'avui i com recompte de les qualificacions -
obtingudes en els distints exercicis, ha donat la següent puntuació. 

N'Andres Manchado Nieto 
N'Alfons Pelegrina Mir 

20'60 punts, 
19'70 " 

D'acord amb el previst en les bases de la convocatòria ha ressolt formu
lar proposta de nomenament a favor de 

N'Andres Manchado Nieto. 
N'Alfons Pelegrina Mir. 

D'acord amb el previst per les normes de la convocatòria els aspirants • 
propostes pel Tribunal hauran d'aportar dintre del termini de 30 dies a comp--
tar d'aquesta data els documents acreditatius de les circumstàncies i condi— 
cions a què es refereixen les bases de la convocatòria. 

Llagostera, 20 de maig de 1.982. 
El Secretari del Tribunal 

PRO-7A2 ANIVERSARI CONCESSIÓ PRIVILEGI 

La Comisiió que organitza la celebració del 742 aniversari de la conces
sió del Privilegi pel Rei Jaume I, ens remet la relació de donatius rebuts pel 
dir motiu: 

Suma anterior 
Fotos Vall-llosera 
Bar El Carril 

95.700'-Pts 
1.000'- " 
1.000'- " 

En Narcís i Joan Casas Masgrau 5.000 
Na Concepció Compafió Bragulat 1.500 

Suma i segueix 104.200 
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EXTRACTE DE L'ARQUEIG ORDINARI AL 31-03-82 

Concepte Ordinari Inversions Extraordinaris Valors Suma 
metàlic 

Existència 
anterior 2.198.891 3.723.0AO 1.909.839 5.076.339 12.908.109 

Ingressos 17.079.258 - _ - 4.291.570 622.549 21.993.477 

Suma 19.278.149 3.723.040 6.201.409 5.698.988 34.901.586 
Pagaments 8.301.175 812.108 2.915.198 1.603.313 13.631.794 

Existència 10.976.974 2.910.932 3.286.211 4.095.675 21.269.792 

BAN DE COBRAMENT DE L'IMPOST DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE 1.982 

En Josep Puig i Rodó, Depositari de l'Ajuntament de Llagostera 

FAIG SABER: Que fins el proper dia 30 de setembre estaran possats al -
cobrament en periode voluntari, en l'oficina de recaudació municipal (Banc -
Condal) els rebuts de l'impost de circulació de vehicles corresponents a 
l'exercici 1.982. 

Transcorregut l'esmentat dia 30 de setembre, qui no hagués satisfet — 
els seus rebuts, podrà fer-los efectius de l'I al 16 d'octubre amb el recàr
rec de pròrroga establert del 5% i es farà efectiu conjuntament amb el deute 
sobre que recaigui. 

Passat que sigui el termini de pròrroga esmentat se no s'hagués satis
fet el deute tributari s'expedirà, en conseqüència, el títol que portarà ap£ 
rellada execució, iniciant-se el procediment d'apremi. 

El recàrrec d'apremi serà del 20% de l'import del deute,'siguent incora 
patible aquest recàrrec amb el de pròrroga. 

S'adverteix als contribuents que podran fer efectius els seus deutes -
dintre del termini voluntari indicat i en la dita oficina de les 9 a les 14 
hores. 

També es recorda que pot fer-se ús de la domiciliació del pagament mit
jançant entitats bancàries o caixes d'estalvis. 

El que es fa públic per a general coneixement de les persones interes
sades. 

Llagostera, 15 de juny de 1.982. 

= = = = = = = r = = = = = = = = = = = = = = = r = = = = = = r = = = = :: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = r = = = = = = = 

VACUNACIÓ ANTIRRABICA 

Posem en coneixement de totes les persones interessades que es procedî  

rà pel senyor Veterinari Titular a la vacunació dels gossos en els baixos de 

l'Ajuntament de les 6 a les 8 de la tarda els dies 21, 22, 23, 28, 29 i 30 -

de juny corrent. 
Recordem a totes les persones que tinguin gossos la obligació en què -

es troben de procedir a la vacunació dels mateixos en evitació de les san 

cions que poguirvfeer imposades pel Excm;.Sr. Gobernador Civil. 



U L T I M A P L A N A 

Moraento.-

MISCEL.LÀNIA DE XIFRES 

Por Gondi.-

Me voy a permitir hoy daries una 
sèrie de cifras de lo que es y de lo 
fue Llagostera en algun raomento con— 
creto del siglo XIX. Suele ser incórn£ 
do leer un escrito que contenga mu—-r-
chas cifras y el tópico habla de la -
frialdad de los números, mas no tengo 
a mi alcance otro modo de esbozar el 
tema de hoy. Así que, si prefieren --
cambiar de pàgina o seguir con otra -
lectura distinta, pueden perfectamen-
te hacerlo en uso de su legitimo der£ 
cho. Sin embargo, convendran conmigo, 
en que a mi también me asiste el mis-
mo derecho para escribir de aquello y 
en la forma que considere mas propioa 
Dicho lo que antecede hableraos del te_ 
ma que nos hemos propuesto. 

Llagostera tenia en el ultimo re-
cuento de población efectuado con re
ferència al 1-3-81 un total de habi— 
tantes de derecho de 5033, de los que 
2529 eran varones y 2504 raujeres. La 
comarca en la que estamos encuadrados, 
el Gironès, tenia 136.637 habitantes; 
consecuentemente éraraos el 3'7834% de 
ella en lo tocante a población. 

El municipio llagosterense tiene 
una extensión de 76'61 Km.2., siendo 
el mayor de la comarca del Gironès — 
que suma 838'84 Km.2. Somos, pues, el 
9'13% de la misma y dentro de ella — 
Llagostera ocupa el cuarto puesto^por 
razon del número de habitantes, sóla^ 
mente superado por Gerona que tenia -
86.624, Bafiolas 12.451 y Cassà de la 
Selva 6.739. 

Este afío rectificado el padrón — 
con referència al 31 de marzo, Llagos 
tera 5024 habitantes, de los que 2535 
son varones y 2484 raujeres (46 menos 
que varones). Podemos decir también -
que 1367 son cabezas de farailia, 2355 
vecinos no cabeza y 1302 domiciliados. 

La provincià de Gerona en 1981 t£ 
nia 467.000 habitantes y Llagostera -
representaba de ese total el l'0777%. 
Somos la 17 colectividad municipal — 
por el número de habitantes superada 
solamente por Gerona, Bafiolas, La Bi£ 
bal. Blanes, Cassà de la Selva, Figu£ 
ras, Lloret, Olot, Palafrugell, Pala
mós, Puigcerdà, Ripoll, Rosas, S.Fe--
liu de Guixols, Sta. Coloma de Farnés 
y^Torroella de Montgri. En Espafía ha-
bía 8.022 municipios y la población -
total era de 37.682.355, de la que — 
Llagostera supone el 0'0133563%. 

Pasemos la hoja del tiempo y con-
teraplemos las cifras del recuento de 
almas, como entonces se decia, de Llei 

gostera en 1861, 120 afíos atràs. En a-
quel ayer tenia 3507 habitantes (1517 
menos que hoy) de los que 751 eran ve
cinos. En 1857 contaba con 706 vecinoa 

Desde 22-5-1857 a 26-12-1860 naci£ 
ron en este pueblo 449 individuos y f^ 
llecieron 421; la cifra fue favorable, 
a los nacimientos en 28 personas. El -
periodo contemplado de 43 meses da una 
media mensual de 10'4 nacimientos y — 
9'7 fallecimientos. Es curioso este d^ 
to puesto que nos revela indices mas e_ 
levados por ambos conceptes que los de 
hoy. Digamos que en 1.981 nacieros a--
qui 49 personas (28 hombres y 21 rauje
res) y raurieron 55 (22 horabres y 33 rau 
jeres) que dan una media de 4'08 naci
mientos y 4'58 óbitos. Aclaremos que -
1981 fue un afio de rauchas defunciones. 
coraparàndolo con otros afíos prócimos.-
Asi pues entre 1857, mes de mayo, dia 
de Santa Rita, y el dia de San Esteban 
de 1861 nacian al mes 6'32 personas — 
màs que hoy, es decir un 154% raàs que. 
actualmente. Respecto de las rauertes -
se deduce que en el periodo que coraen-
tamos morían 5'12 personas al raes que 
hoy, lo que es igual a un 111%. No se. 
nos escapa, aunque no varaos a entrar -
en su comentario, las razones posibles 
de estos mayores indices. El control -
de la natalidad, los adelantos médicos, 
pueden ser causas de primera magnitud 
en esta disminución de la natalidad y 
de la raortalidad. 

No me resisto a decir que en aquel 
afio de 1861 habia un llagosterense en 
la càrcel del partido, una llagostereri 
se habia metido monja, otros se raarch^ 
ron a Amèrica y muchas jóvenes de Lla
gostera estaban de criadas en otros -T 
pueblos. Asi rezan rais notas sobre a-^ 
quel entonces. Como curiosidad sepan -
que en el ejército ingresaron por ali£ 
taraiento 16 jóvenes, de los que 5 lo -
fueron en 1.858 y 11 en 1.860. Hubo 3 
prófugos con lo que el núraero de alis-
tados se elevo a 19. Para que puedan -
establecer una coraparación en este afio 
de 1.982 Llagostera alistó 42 mozos y 
el pasado 49 rapaces. 

Aquel afio de 1861 el Ayuntamiento. 
contrató en arrendamiento una casa pa
ra instalar en ella la escuela superior 
y la vivienda del raaestro. Lo era don 
Pedró Pujolas. El contrató era por 3 a 
fíos a contar desde el 24 de junio de -
1862 y el precio lo fue de 800 reales 
de vellón al afio. El arrendador debia 
hacer algunos arregles por su cuenta -r 
en la casa objeto del arrendamiento, -
que estaba situada en la calle Concep
ció y era propiedad de don Jairae Coris. 
El Alcalde de aquel moraento se llamaba 
don Federico Fonolleras y el Secreta— 
rio don José Oriol Marti. 

No sé si vostè ha pogut arribar — 
fins aqui, si es així, gràcies.-


