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Fa uns mesos que el Butlletí 
d'Informació Municipal no 
sortia a l'encontre amb els 
seus lectors, a desgrat nostre. 
De cap manera fou una re
núncia a aquesta comunicació 
periòdica amb vts. sinó una 
força major a causa de l'excés 
de treball dels serveis munici
pals d'administració general 
D'aquí que, seguint amb el 
desig inicial de donar compli
da informació i per afrontar 
aquesta dificultat, hem pensat 
confeccionar el Butlletí en 
impremta. 

Així, doncs, salvem aquest 
perèntesi i tomem a oferir-lis, 
gratuïtament com sempre, un 
número més del Butlletí d'In
formació Municipal. 

24 d'abril del 1983 - A partir HP i>, 11 H^I ^atí 

INAUGURACIÓ DE LA PISCINA MUNIOPAL, 
VESTIDORS i URBANITZACIÓ DELS CARRERS 

DEL SECTOR DEL CEMENTIRI 

El proper diumenge, dia 24, a les II hores del matí, arribada 
a la plaça del Carril del Molt Honorable President de la Gene
ralitat, Sr. Jordi Pujol i Soley i Sra., i altres autoritats. 

•Actuació de les Majorettes del CoLlegi Ntra. Sra. del Carme. 

* Visita al Museu Municipal d'Agricultura i Costums. 

•Seguidament inauguració dels carrers urbanitzats del sector 
del Cementiri. 

•Tot seguit, la inauguració de la piscina municipal i vestidors, 
amb parlaments oficials del Sr. Batlle d'aquesta vila i el Molt 
Honorable President de la Generalitat. 

*1 com a cloenda actuaran els grups: "Còmics aquàtics" i 
"Les veus de Besalú". 

COMPRA DEL SOLAR 
DE LA PLAÇA DE CATALUNYA 

El dia 12 d'abril del 1983 es signà en el despatx 
de l'Alcaldia el contracte de compra-venda de la finca 
que la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis 
de Catalunya i Balears tenia a la plaça de Catalunya. 
Va signar per l'Ajuntament el Sr. Alcalde, En Josep 
Codina i Costa, que havia estat autoritzat per aquest 
acte per acord del Ple de la Corporació de 14 de 
gener del 1983. Per part de la Caixa va subscriure el 
document privat en el que es va formalitzar la com
pra, els senyors Josep Ferrer i Costa i Joan Domingo 
i Listosella, facultats per aquest acte pel Consell 
d'Administració de l'esmentada entitat en sessió 
del dia 3 de març del 1983. 

Aquest document privat es formalitzarà en escrip
tura pública de forma immediata. 

El preu de l'adquisició era 11.395.433'94 pessetes 
a pagar de la següent manera: 

1 •̂ '" - 100.000'- ptes. a la signatura del contracte. 
2.on _ 2.823.859,94 ptes. dintre dels 10 dies na

turals següents a l'aprovació del pressupost ordinari 
del 1983. 

S-̂ *" - 2.823.858 en igual termini però referit als 
anys 1984, 1985 11986. 

CONVENI URBANÍSTIC 

Els senyors Na Mercè, N'Assumpció i En Manuel 
Galindo de Casanova han cedit gratuïtament a l'Ajun
tament 3.106 m.2 del seu patrimoni, conegut com 
Albert í, que en les Normes Subsidiàries del plane
jament urbanístic de Llagostera estan classificats 
com zona verda d'espai públic, autoritzen a l'Ajun
tament perquè des del mateix moment de la signa
tura del conveni (4-2-1983) pugui disposar lliurement 
de la superfície afectada. 

ULTIMA HORA 

Urbanisme.— El passat dia 7 d'abril l'Ajun
tament Ple, per unanimitat dels onze membres 
presents a la sessió, que són la totalitat dels 
que el formen, va aprovar les Normes Subsi
diàries del Planejament Urbanístic de Llagos
tera. L'aprovació inicial tingué lloc el dia 
17 de maig del 1982. S'havien presentat 
70 reclamacions. El treball ha estat laboriós, 
potser lent, però l'obra a realitzar així ho 
requereix. 
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COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 6 D'OCTUBRE DEL 1982 

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

Hospital municipal. 
2.— Aprovar el compte del moviment de fons de 

l'Hospital municipal del mesos de juliol i agost. 

Autorització de gual permanent i rètols. 
3 . - Autoritzar a Na Teresa Gumés un gual perma

nent al núm. 37 del carrer Hospital 
4 . - Autoritzar a En Joaquim Cassolas Carreras i a 

En Manel Ruano Màrmol col·locar uns rètols al carrer 
Pau Casals i Sant Feliu, respectivament. 

Llicències d'obres. 
5.— S'acorda denegar a En Joaquim Cassolas Car

reras autorització per a treure una xemeneia pels 
terrenys de propietat municipal. 

6.— Concedir llicència a En Pasqual Caballero 
Muiïoz per a construir un habitacle en la urbanit
zació Raset, ja que ha comphmentat les garanties 
que determina l'article 40 del Reglament de Gestió 
Urbanística. Concedir pròrroga de llicència d'obres 
a En Ramon Gumés Vall.llosera per a la construc
ció d'un taller al carrer de Tossa. 
7.— Tomar el projecte a En Josep Recasens Solà 
per a què s'ajusti a quant estableixen les Normes 
Subsidiàries del Planejament Urbanístic de Llagos
tera, al sector del carrer Barceloneta, on pretén 
construir un habitacle. 

Concessió trofeu. 
8.— Concedir un trofeu a Petanca Crac de Cassà 
de la Selva. 

Venda de nínxols. 
9.— Deixar sobre la taula la petició de Na Mar

cel·la Canadell Suvias per a venda de nínxols a l'A
juntament. 

Factures. 
10.— Aprovar factures per import de 430.238 

pessetes. 
11.— Aprovar material subministrat per la farmà

cia Saurí a la farmaciola del col·legi Nacional La-
custària. 

Policia m unicipaL 
12 . - Declarar d'urgència l'estudi d'adquisició de 

capots per a la Policia municipal i encarregar-ne 
quatre. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 20 D'OCTUBRE DEL 1982. 

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

Correqwndènda. 
2.— Quedar assebentada de la correspondència 

rebuda. 

ConocMó i compra de nínxols. 
3 . - S'acorda la concessió per 40 anys del nín

xol núm. 127 del cementiri, a Na Cecília Camós 

Puig. La concessió d'un xínxol a Na Clara Bermú
dez Gonzàlez al cementiri alhora que es faci l'am
pliació del mateix. 

4.— Adquirir a Na Marcel·la Canadell Suvias 
el nínxols núms. 208, 213 i 247 del cementiri mu
nicipal. 

Ampliació cementiri. 
5.— Abonar per ocupació de terrenys al carrer 

del Cementiri en ocasió de la seva ampliació: a 
En Josep Pla Duran, a En Josep Boadella Casellas, 
a Na Catalina Barnés Falgueras i a En Josep Miquel 
Vila, la quantitat total en conjunt de 314.172 ptes. 

Llicències d'obres. 
6.— Denegar llicència de pròrroga de construcció 

d'obra a En Joan Boyé Nadal per acabar habitacle 
en la Travessera de Sant Fehu. Denegar llicència a 
En Lluís Marquès Serarols per a reformar un habi
tacle del carrer Barceloneta núm. 19. Autoritzar 
a Na Maria Comadira Tarré i altre conectar a la 
xarxa de clavegueram un tub al carrer Girona. Que
dar assabentada de l'escrit d'En Ramon Arbat Xirgu 
d'haver complert la condició que se l'imposava 
per acord d'aquesta Comissió de 14-4-82 per a cons
truir un habitacle. Informar favorablement i tra
metre a la Comissió Provincial d'Urbanisme de 
Girona l'expedient incoat per En Nicolàs J.D. Moo-
reu per a construir un habitacle al Mas Rave, a la fi 
de que se li dongui el tràmit 43.3 de la Llei del Sòl. 
Concedir llicència a N'Enric Hospital LHnàs per a 
construir un habitacle al veïnat Pocafarina, núm. 1, 
condicionat a que presti una fiança de 186.160 ptes. 
per a respondre de la urbanització. Autoritzar a 
t n Ramon Gómez Pérez per a construir una casella 
d'estris de pagesia al veïnat de Bruguera. 

Canvi d'aparells telefònics. 
7.- Sol·licitar de la C.T.N.E. l'alta d'un equip 

Satai directori amb dues línies i set aparells i do
nar de baixa l'equip Satai actual. 

Autorització de gual permanent. 
8 . - Autoritzar un gual permanent a Na Carmen 

Portal Moreno al núm 1 2 del carrer de Sta. Anna. 

Factures. 
9.— Aprovar factures. 

AniveOar terrenys antic ferrocarril. 
10 . - Adjudicar, una vegada declarada la urgèn

cia del tema donat que no figura en l'ordre del dia, 
a Construccions Fusté, S.A., de Cassà de la Selva, 
la realització de les obres d'anivellament dels ter
renys de l'antic ferrocarril, des de la carretera de 
Sant Llorenç fins al camp de futbol. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 3 DE NOVEMBRE DEL 1982 

1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Disposicions oficials. 
2 . - Quedar assabentada de les disposicions oficials. 
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Correspondència. 
3 . - Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda.. 
4 . - Quedar assabentada de l'arqueig ordinari 

al 31-7-82. 

Hospital municipal. 
5 . - Aprovar el compte de l'Hospital municipal 

del mes de setembre. 

Llicències d'obres. 
6 . - Autoritzar a la Cía. Telefónica la instal·la

ció d'un pal al carrer Músic Aguüó. 
7 . - Llicències d'obres: a Unter Douglas, obres 

menors en l'edifici situat a la carretera Girona-Sant 
Feliu; a En Joan Làzaro obres menors en l'edifici 
situat al carrer Mn. Cinto Verdaguer, 57. 

Ocupació vi pública. 

Ocupació via pública. 
8 . - Aprovar liquidació de taxes per ocupació 

de la via pública amb grua a En Joaquim Comas 
Corrius, des del 10-5-82 al 31-7-82. 

Trieni a funcionari municipal. 
9.—Reconèixer al funcionari Francesc Palacios 

Fuentenebro el tercer trieni de serveis prestats a 
l'ajuntament. 

Venda de parcel·la. 
10.—Aprovar els plecs de condicions pels que es 

regirà l'adjudicació de la parcel·la sobrant i no edi
ficable de la via pública del carrer Rafael Mas, i pu
blicar edicte anunciant la seva venda. 

Canvi de nom de nfnxol. 
11.— Autoritzar el canvi de nom del nínxol núm. 

330 del cementiri municipal. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 17 DE NOVEMBRE DEL 1982 

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

Informe Secretaria 
2 . - Quedar assabentada de l'informe de Secre

taria sobre cobraments pendents de cobrament i 
arqueig al 31 d'octubre. 

3.— Deixar sobre la mesa sol·licitud de gual per
manent per En Francesc Llobet Oliva. 

Compra de nfnxol. 
4 . - Adquirir a N'Enric Clara Deulofeu el nínxol 

núm. 199 del Cementiri municipal. 

Pressupostos. 
5.— Aprovar el compte de valors independents 

i auxiliars del pressupost de l'excercici 1981; apro
var el compte del cabdals corresponent al segon i 
tercer trimestre de 1982. 

Llicències d'obres. 
6 . - Llicències d'obres: Autoritzar a En Modest 

Comas Poch per a construir un cobert a "Can Bal-
diri"; autoritzar a En Remigi Gascons Viflas per a 
reformar una sala de bany al núm. 21 del carrer 
Migdia; deixar sobre la mesa sol·licitud d'En Lluís 
Marquès Serarols per a realitzar obres en un edifi
ci situat al núm. 19 del carrer Ricard Casademat 
per a què ampliï l'informe els serveis tècnics; auto
ritzar a N* Àngels Sànchez Gutiérrez per a rebossar 

façana i canviar 2 marcs en un habitatge situat al 
núm. 9 de la plaça del Mercat; autoritzar a En Lluís 
Marquès Serarols per a intal.Iar sala de bany al núm 
16 del carrer Donzelles; autoritzar a En Josep Mestras 
Sors per a reformar habitatge en el veïnat de la Mata; 
deixar sobre la mesa expedient incoat per Na Gràcia 
Montiel per a realitzar obres en el núm. 15 del carrer 
Major, a la fi de passar inspecció per a comprovar 
el que està realitzant; autoritzar a En Jaume Vi-
fías Casas per a construir un cobert el nüm. 14 del 
carrer Camprodon; i concedir llicència a En Jaume 
Vifias Comas per a construir magatzem agrícola 
en la finca "Can Tibau". 

7 . - Informar favorablement la sol·licitud de lli
cència d'En Josep Castelló Pararols per a instal·lar 
una estabulació lliure en el veïnat de Cantallops, 
"Can Ragolta". 

Factures. 
8 . - Aprovar la relació de factures per import 

de 836.387 pessetes. 

Material per a l'Escola de Belles Arts. 
9 . - Adquirir tauletes de dibuix i làmpares per 

a l'Escola de Belles Arts. 

Obres carrer Cementiri. 
10.— Aprovar les actes de medició dels terrenys 

ocupats en el carrer del Cementiri a N'Amadeu i 
Marta Junqué Barta i a En Ramon Rambla Gil. 

Compra d'extintors. 
11.— Deixar sobre la mesa una proposta per 

adquirir extintors. 

Petició de veïns del poble. 
12 . - Informar favorablement la petició d'En 

Joan Esteba Vila i de N'Eduard Gascons Lloveras 
de conectar els seus locals comercials a la xarxa 
de clavegueram del municipi de Sta. Cristina d'Aro. 

Adjudicar compra parcel·la. 
13.— Alinear i adjudicar directament a Na Mont

serrat Vicens Casamitjana 210 m.2 de la parcel·la 
sobrant de l'antic camí existent al costat del carrer 
Rafael Mas pel preu de 414.750 pessetes. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 1 DE DESEMBRE DEL 1982 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

Hospital municipal. 
2.— Aprovar el compte de l'Hospital munici

pal del mes d'octubre. 

Concessió de nínxols. 
3 . - Concedir nínxol per 4 anys a En Joan Ro

dríguez Jiménez i autoritzar el canvi de titular de 
2 nínxols a favor de Na Rosa Guinó Niell. 

Llicències d'obres. 
4.— Autoritzar a En Francesc Gironès Torrent 

el canvi d'emplaçament per a construir un habi
tatge. 

5 . - Autoritzar a En Joaquin Boadella Fabrellas 
per obrir finestres en un habitatge en construcció 
al Passeig Romeu, d'acord amb les condicions im
posades al respecte. 

6 . - Concedir llicència a En Ramon Forteza-Roy 
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Forteza per a construir un habitatge unifamiliar 
en els núm. 28 i 30 del carrer de Sant Feliu. De
negar llicència a En Gumersind Ruiz Matamoros 
per ampliar cobert en la finca Estanyol i Ger-
tillà. Quedar assabentada de la documentació apor
tada per En Jaume Moll Ferràndiz acomplint els 
requisits imposats per a concessió de Uicència. 
Aprovar les valoracions de les obres d'En Josep 
Mestres Sors i d'En Modest Comas Poch. 

Factures. 
7.— Aprovar factures per import de 446.704 

pessetes. 
Denegar gual. 
8 . - Denegar gual permanent al núm. 25 del car

rer Comte Guifré. 
Autoritzar Quo-Vadís. 
9 . - Autoritzar a la Comissió de Quintos-82 la 

celebració del 9.è Quo-Vadis. 
Tanca per a la Piscina municipal. 
10.— Declarar d'urgència l'execució de les obres 

de construcció d'una tanca en la piscina municipal 
i adjudicar a Construccions José Ramírez les obres 
per import de 806.668 pessetes, per ser la propo
sició econòmica més aventatjosa per a l'Ajunta-
mçnt. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 15 DE DESEMBRE DEL 1982 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

Infoime de Secretaria. 
2.— Quedar assabentada de l'informe del Secre

tari referent al cobrat i pendent de cobrament a 
30 de novembre. 

Ocupació via pública. 
3.— Aprovar la liquidació de taxes per ocupació 

de la via pública amb runa per Na Gràcia Montiel 
Figueras, en el carrer Major. 

Activitat molesta. 
4.— Informar favorablement la sol·licitud de 

llicència d'obertura d'explotació porcina formu
lada per En Pere Comas Albertí, en la finca "Can 
Xiquet" del veïnat de panedes núm. 13. 

Tdèfon per a la parada de taxL 
5. - Sol·licitar de la C.T.N.E. la instal·lació d'un 

telèfon en la parada de taxis de la plaça Catalunya, 
essent de compte de l'Ajuntament les despeses 
d'instal·lació i de N'Antoni Bretó les de funcio-

^ nament. 
Ennumenat nadaknc. 
6. - Col·locar la instal·lació de l'enllumenat na

dalenc. 

Assegurar contra incendis Caaa de les Vídues 
i compra d'extmton. 
7, - Deixar sobre la mesa la proposta de la Com

panyia d'AsKgurancet "Cú^ide, S.A." per assegu
rar e<Mitra incendis i responsabilitat civil la Casa 
de les Vídues. 

8 . - Adquirir a Extintcn^ Delta, 4 extintors ti
pus 6 kgs., per a les insfad.lad(His munidpals. 

Llicències d'obres. 
9.—Autoritzar a En Joan Soler Aluart per a fer 

un tancat de la fàbrica Hunter Douglas, S. A. 
Autoritzar a Anna Mallorquí Mascort per a enderro
car un habitatge de la urbanització Gotarra. Con
cedir llicència a En Josep Aguilas Vilaró per a cons
truir un cobert per estris de pagesia a la finca Mas Pi
joan. Denegar autorització a En Blas Rodríguez 
Llorente per a construir una caseta en la parcel·la 
núm 5 de la finca Estafíol i Guitillà per no tenir 
relació amb l'explotació forestal. Autoritzar a En 
Lluís Marquès Serarols per a realitzar obres menors 
en el núm. 19 del carrer R. Casademont i a En Joa
quim Llobet Roca en el núm. 20 del veïnat de Pa
nedes. A En Josep Gelobardes Alsina per a cons
truir 4 habitatges unifamiliars entre-mitgeres en el 
núm. 6 del carrer Sant Josep. Informar favorable
ment i remetre a la Comissió Provincial d'Urbanis
me de Girona la petició d'En Joaquim Reig Bou 
per a què segueixi el tràmit de l'article 43.3 de la 
Llei del Sól demanant informe sobre la possibiü-
tat de construcció de restaurant i zona ajardinada 
en el quilòmetre 4 de la carretera de Llagostera 
a Sant FeUu de Guíxols. Deixar sobre la mesa l'ex
pedient incoat a N'Eduard Gascons Lloveras per 
l'ampliació de la cuina. 

Factures. 
10.— Aprovar una factura d'En LLuís Camacho 

d'import 30.768 pessetes. 
Canvi de dia del mercat. 
11.— Autoritzar el canvi de dia de mercat setma

nal que correspon celebrar el dia 6 de gener per al 
dia 5, per ser aquell gestivitat de Reis. 

Lots nadalencs. 
12.- Adquirir lots nadalencs en nombre de 26, 

i per import de 2.500 ptes cada un. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 29 DE DESEMBRE DEL 1983 

1.— Aprovar la minuta de l'acta anterior. 
Coriespondéncia. 
2 . - Quedar assabentada de la correspondència re

buda. 
Certificació d'obre& 
3.— Aprovar la certificació d'obra núm. 1 de l'en

llumenat de la pista poliesportiva per import de 
622.677 ptes. 

Hospital municipaL 
4.— Aprovar el compte de fons de l'Hospital mu

nicipal i de l'administració d'herència d'En Josep 
Miró Neu. 

Concessió i compra de nínxols. 
5.— Concedir per 40 anys nínxols del Cementiri 

municipal a En Joan Collell Esteba el núm. 129; a 
Na Francesca Ribas Arbusé el núm. 130 i a Na 
Sílvia Cabarrocas Peraferrer el núm. 128. Auto
ritzar canvi de nom de N'Esteve Bosch Marquès 
a En Josep Bosch Martorell del nínxol núm. 64. 
Es compra el nínxol núm. 142 a Na Maria Rau-
rídi Nohé. 
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CoLlocació rétoL 
6 . - Autoritzar a En Manuel Reyes Junco la col-

locació d'un rètol en el núm. 17 del carrer Sant 
Feliu. 

Activitats molestes. 
7 . - Informar favorablement expedients d'ac

tivitats molestes; la guarderia-residència canina 
instada per N'Ernest Buckley i la instal·lació d'una 
peixateria per En Joan Bta. Entrena Brull en el núm 
49 del carrer Sant Feliu. 

Llicències d'obres. 
8 . - Autoritzar a En Josep Busquet Saló per a 

construir una tanca en el núm. 19 del veïnat de 
Gaià. A En Jaume Vifías Casas per instal·lació de 
bàscula a la finca "Can Tibau" del veïnat de Pa-
nedes. A En Josep Puig Radó per a reformar habi
tatge en el núm. 1 de la plaça del Mercat. Denegar 
llicència a En Rafael Femàndez Hernàndez per a 
construir habitatge en la parcel·la B-73 de la ur-
nització La Canyera. Quedar assabentada de l'escrit 
d'En Joaquim Boadella Fabrellas acceptant les 
condicions imposades per obrir finestres en un 
habitatge del passeig Romeu. 

Padrons de Serveis municipals. 
9 . - Aprovar els padrons d'escombraries, clave

gueram, etc. de l'any 1982 per 3.348.614 pessetes, 
i un altre adicional per 157.587 pessetes; padró 
de tinença de gossos per 201.875 pessetes i el de 
carros, bicicletes i remolcs per 14.790 pessetes, 
ambdós també de l'any 1982. 

Material per al Pessebre vivent. 
10 . - Adquirir material per al Pessebre vivent 

per 35.250 ptes., facultant al grup Bell-Matí per 
fer-ho i quedant l'esmentat material propietat de 
l'Ajuntament. 

Fira-Exposició per la Festa Major. 
1 1 . - Celebrar una Fira-Exposició de maquinà

ria i bestiar el dia 22 i 23 de maig vinents coincidint 
amb els dies de la Festa Major. 

COMIISIÒ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 12 DE GENER DEL 1983 

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

Informe Secretaria 
2 . - Quedar assabentada de l'informe del cobrat 

en període voluntari pel Banc Condal. 

Concessió de nínxols. 
3 . - Concedir nínxols en el Cementiri munici

pal per 40 anys a En Parlmerin Alba Matamala i 
a En Julià Mufioz Canales. 

Padró d'inspecció motors. 
4 . - Aprovar el padró per a 1982 de la taxa per 

inspecció de motors i per import de 436.368 ptes. 

Llicències d'obres. 
5 . - Concedir llicència d'obres a En Josep Reca

sens Solà per enderrocar habitatge en el núm. 8 
del carrer Barceloneta. Autoritzar a En Lluís Pru-
nell Mallorquí, previ informe de la Comissió d'Ur
banisme, per a construir una obra en caràcter pro

visional en el núm. 6 del carrer Carrilet. AutOTit-
zar a En Josep Sagué Masgrau per a construir un 
cobert en el carrer Cantallops núm. 10. Deixar 
sobre la mesa la petició d'En Joan Hierro Gutiér
rez per a construir un cobert en el carrer Cadí. 
Concedir llicència d'obres a Na Gràcia Montiel 
Figueras per a canviar bigues en un habitatge del 
carrer Major. Aprovar la liquidació de taxes prac
ticada a Na Gràcia Montiel per haver fet més obra 
de l'autoritzada. Concedir llicència a la Caixa de 
Pensions per reformar un habitatge situat en els 
núm. 5 i 6 de la plaça Catalunya. 

6 . - Deixar sobre la mesa la canalització de des
guàs i rebaix de l'accès al camp de futbol. 

Concessió de subvencions. 
7 . - Concedir una subvenció de 6.000 ptes. a 

la Comissió organitzadora de la III Cursa Popu
lar de Llagostera i deixar sobre la mesa la subven
ció per a l'equip de bàsquet femení infantil esco
lar. 

Factures. 
8 . - Aprovar relació de factures per import de 

718^324 pessetes. 

Calefacció i altres del Col·legi nacional. 
9.— Adquitir gas-oil per la calefacció del Col-

legi nacionals. 
10 . - Adquirir a En Josep Rufí Comadira unes 

aigüeres per a la c uina de les escoles nacionals i 
encarregar a En Narcís LUnàs repicar parets i posar 
rajoles. 

Material per a la Biblioteca. 
1 1 . - Adquirir un arxivador i fitxer per a la Bi

blioteca i 10 estufes. 

(OMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 26 DE GENER DEL 1983 

1. Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

Concessió nínxols. 
2.— Concessió de nínxols en el cementiri municipal. 

Llicències d'obres. 
3.— Llicències d'obres: 
Denegar llicència d'obres a En Joaquim Comas 

BoadeUa per a construir un cobert en el núm. 30 del 
veïnat Panedesi concedir llicència a En Joan Malagon 
Mufioz per a realitzar obres menors en el núm. 5 del 
carrer St. Antoni; concedir llicència a En Joan Vila 
Expósito per a reformar façana en plata baixa en un 
habitatge situat en el núm. 1 del carrer Cristòfol Co
lon; autorització a En Josep Busquets Saló per a cons
truir a precari una tanca en els 3 metres que no ha 
construït a 4 ni. de l'eix del camí; concedir llicència 
a en Joaquim Albertí Ros per ampliació d'habitatge 
en el núm. 60 del carrer Nou; denegar llicència a en 
Cayetano García Hidalgo per a construir habitatge en 
la urbanització La Canyera; concedir llicència a N'Al
bert Mallorquí Guich per ampliació d'habitatge en el 
núm. 10 del carrer La Pau; autorització a la Caixa 
d'Estalvis Provincial per a conectar a la xarxa de cla
vegueram un habitatge en construcció en la plaça Ca
talunya; concedir llicència a En Joan AuIadeU Rissech 
per a construir paret en el carrer Ferrer; concedir IK-
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cència a En Josep Ramírez Cano per a realitzar obres 
menors i conectar a la xarxa de clavegueram habitat
ge situat en el carrer Fivaller; concedir llicència a En 
Nigel Barrington Leach per a realitzar obres en' el 
núm. 38 del veïnat Panedes; informar favorablement 
expedient incoat per En Josep Martí Miquel per a 
construir habitatge unifamiliar a Can Pijoan i trame
tre'l a urbanisme per al tràmit de l'article 43.3 de la 
Llei del Sòl, deixar sobre la mesa llicència d'obres 
d'En Joan Aulet Oliveras. 

Concessió trofeu. 
4.— Atorgar trofeu al Conseller Comarcal d'Esports 

del Gironès amb motiu del cros escolar de la comarca. 
Factures 
5.— Aprovar factures per 375.363'- pessetes. 
Assegurança contra incendis 
6.— Assegurar contra incendis la Casa de les Vídues, 

biblioteca i escola de Belles Arts. 
7.— Deixar sobre la mesa la realització d'obres de 

desguàs en la zona esportiva. 
Contractar una auxQiar administrativa 
8.— Contractar com auxiliar administrativa a Na 

Núria Comas Ventura. 
Noves aules pel coLlegi 
9.— Sol.licitar la construcció de dues aules en el 

col·legi Lacustària. 
Varis. 
10.— Quedar assabentada pel pressupost de mante

niment d'extintors. 
11.— Aprovar una despesa de 85.000 ptes. per a la 

cavalcada de Reis. 
12.— Encarregar un estudi geològic del terreny 

per ampliació del cementiri municipal al geòleg En 
Rodrigo Frías Sifes. 

13.— Encarregar a Construccions Planells S.A. l'ha
bilitació de la cambra de comptadors dels vestidors de 
la piscina municipal com habitació per a l'àrbitre pel 
preu de 150.000'- pessetes. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 9 DE FEBRER DEL 1983 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 
Correspondència. 
2.— Quedar assabentada de la correspondència re

buda. 

Informe de Secretaria. 
3 . - Quedar assabentada de l'informe de Secretaria 

del cobrat i pendent de cobrament durant el mes de 
gener. 

Col·locació de rétob 
4 . - Autoritzar la col·locació de rètols a Na Teresa 

Vàzquez Gonzàlez en el núm. 20 del carrer Panedes i 
a Na Irene Ribas Miquel en el núm. 4 del carrer Cam
prodon. 

Audiciom de aurdanes per a la festa major 
5 . - Contractar l'orquestra La Principal de Llagos

tera per a tes audick>ns de sardanes de la festa major 
els dies 21, 22, 23 i 24 de maig vinent. 

6 . - Concedir a compte del sou, 40,000'- pessetes 
a un funcionari muiúdiwl· 

Hospital municipal 
7 . - Aprovar els comptes de l'Hospital del mes de 

desembre 82. 
Factures 
8.- Aprovar les factures per import de 779.633'-

pessetes. 
Reclamació contra pagaments de serveis 
9 . - Estimar en part les reclamacions del Sr. Marce-

lino Vila MaruU i d'En Narcís Vert Llagostera contra 
el pagament de taxes per servei de clavagueram i re
collida d'escombraries, s'estima el relatiu al clavegue
ram i es desestima en el relatiu a la taxa per recollida 
d'escombraries. 

Concessió nínxols 
10.— Concedir el nínxol núm. 134 del cementiri 

municipal per 40 anys a Na Magdalena Ramírez Ex
pósito. 

Subvencions 
11 . - Subvencions: concedir 40.000 pessetes a 

Amics de la Sardana amb motiu de la III Trobada Sar
danista, no concedir-la a la Penya Motorista "10 per 
hora"; concedir 40.000'- ptes. a l'equip de bàsquet fe
mení infantil escolar i deixar sobre la mesa les peti
cions de la guarderia "El Niu" per a realitzar determi
nades millores dels serveis i de l'equip Unió Deporti-
va Llagostera per a que s'ampliï la il·luminació i els 
serveis d'aigües. 

Catifa per a la biblioteca. 
12.- S'acorda comprar catifa per l'escala de la bi

blioteca municipal· 
Obres municipals 
13.- Adjudicar a Construccions Fusté, S.A. la 

construcció d'un pas d'aigües en el camí d'accés al 
camp de futbol· 

14.- Encarregar a En Joaquim Puig Prunell els tre
balls de col·locació d'una porta en l'habitatge situat 
al carrer Barceloneta i a En Sebastià Marco Güell la 
construcció d'una porta metàl·lica per l'esmentat 
habitatge. 

Llicències d'obres 
15.— Llicències d'obres; autoritzar a En Luciano 

Solà Fulla la construcció d'un cobert en el carrer 
Músic Aguiló, a En Joaquim i Albert Masferrer Serra 
per a construir un tancament de parcel·la en el veïnat 
Llobatera a 4 m. de l'eix del camí públic; autoritzar 
a En Francesc Soler Morató per a construir un accés 
a un terreny situat en el p. k. 19'5 de la carretera de 
Girona a Sant Feliu; a En Joan Coll Bueno per a tan
car terrassa en l'habitatge del carrer Rafael Mas i a 
En Joan Aulet Oliveras per a construir un tancat en 
un terreny situat al carrer L'Estrella havent de ser 
fixada l'alineació pels serveis tècnics municipals. 

16.— Deixar sobre la mesa la construcció de sòcol 
en els vestidors de la piscina municipal. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 23 DE FEBRER DEL 1983 

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 
2.— Deixar sobre la mesa la liquidació de Gesesa de 

l'any 1982. 
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Llicències d'obres. 
3.— Llicències d'obres: 
Autoritzar a En Joan Bufí Vicens per a construir 

graner en el núm. 7 del veïnat de Gaià; a En Balbino 
Prunell Xirgu per a refer paret en la carretera de Cal
des, a N'Esteve Lloveras Miquela per ampliació de co
bert en el núm. 4 del veïnat Panedes; a en Blas Sàn-
chez Sànchez per canviar bigues en el núm. 16 del car
rer Barcelona; a En Santiago Prunell Comas per a 
construir magatzem en el veïnat Panedes; informar 
favorablement la petició d'En Josep Costabella Mi-
quela per a construir habitatge unifamiliar en el vei--
nat Panedes i remetre l'expedient a la Comissió 
d'urbanisme per al tràmit de l'article 43.3 de la Llei 
del Sòl; denegar llicència d'obres a En Joaquim Al-
tayó Brochs per a construir habitatge en el veïnat 
La Mata; autorització per a conectar a la xarxa de 
clavegueram l'habitatge situat en el núm. 28 del carrer 
Sant Feliu. 

4 . - Deixar sobre la mesa el recurs de reposició 
d'En Josep Pibemat Sala. 

Ajudes. 
5 . - Fer una aportació a l'Associació Catalana de 

Municipis igual a la de l'any passat mentrestant no 
sigui aprovat el pressupost per a 1983. 

Activitats molestes 
6 . - Informar favorablement el canvi d'emplaça

ment del dipòsit de gas-oil per N'Eduard Gascons 
Lloveras i remetre'l a la Comissió d'Activitats classi
ficades de la Generalitat de Catalunya. 

Varis. 
7.- Arreglar una motocicleta de la policia muni

cipal. 
8.- Aprovar el compte de recaptació de la Diputa

ció. 
9 . - Aprovar relació de factures. 
10.- Quedar assabentada de la celebració de la 

"XX setmana catalana de ciclisme". 
11 . - Autoritzar a En Josep Coll Redorta per a col-

locar Boby infantil en la via pública del 18 de març 
al 4 d'abril. 

12.- Deixar sobre la mesa la petició d'En Sànchez 
Portillo per a coL.ocar rètols luminosos en la via pú
blica. 

Concessió nínxols. 
13.- S'acorda la concessió per 40 anys del nínxol 

135 de cementiri municipal a En Josep Calvet Amat. 
Ocupació via púUica 
14.- Aprovar la liquidació de taxes per ocupació 

de la via pública per En Lluís Buhigas Rigall. 
Farmaciola escolar 
15.- Aprovar la relació de material subministrat 

pel farmacèutic a la farmaciola escolar. 
Liquidació de taxes 
16.- Acceptació de liquidació final per danys en 

farola pública. 
Obres en vestidors de la piscina. 
17.- Encarregar a carpinteria Rufí la col·locació 

de sòcol en vestidors de la piscina municipal. 
18.- Deixar sobre la mesa proposta de compra dels 

terrenys de FEVE. 
Triení a f undonarí 
19.- Reconèixer a la funcionària Na Josepa Mar

tos Torroella, 1 any, 10 mesos i 26 dies de serveis pres
tats com a contractada i el dret a merèixer econòmi
cament del primer tríeni amb efectes de 14 de gener 
del 1983. 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 9 DE MARÇ DEL 1983 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 
2.— Deixar sobre la mesa el compte de Gesesa de 

l'any 1982. 
Triení a funcionaris 
3.— Reconeixement de serveis i triení a la funcio

nària Na Dolors Xirgu Rabassedas i de triení al fun
cionari En Joan Tarinas Malet. 

Informe de secretaria 
4.— Quedar assabentada de l'informe de secretaria 

relatiu al cobrat i pendent de cobrament al 28 de fe-
brar passat. 

Llicències d'obres 
5.— Autoritzar a En Miquel Llinàs Costa per a 

construir caseta de camp en el veïnat de Panedes; au
toritzar a Na Rosa Comas Pàradeda per a realitzar 
obres menors en el núm. 16 del carrer Panedes i a En 
Joan Mestres FuUà per a fer obres en el núm. 40 
del veïnat Panedes; denegar llicència a En Josep 
Amargant Fausellas per a construir paret en el núm. 
111 del carrer Lacustària perquè les Normes Subsidià
ries aprovades inicialment preveuen un carrer en 
aquesta zona. 

Coifespondéncia. 
6 . - Quedar assabentada de la corre^Kjndència re

buda. 
Pressupostos 
7.— Aprovar la liquidació del pressupost ordinari 

de l'exercici 82. 
8.— Aprovar el compte de cabdals corresponent al 

4.art trimestre de 1982. 
Budletí en impremta 
9.— Editar en impremta el Butlletí d'Informació 

Municipal. 
Ajuda a l'escola de beDes arts. 
10.- Concedir una ajuda de 50.000'- ptes. a l'esco

la de belles arts i adquirir una làmpara de peu per a la 
mateixa. 

Varis. 
11 . - Declarar d'urgència els quatre temes següents: 
—Adjudicar a instal·lacions Fec la instal·lació per al 

subministre d'aigua als vestidors del camp de futbol, 
des de la piscina. 

—Demanar a la Diputació Provincial el pagament 
total de l'estudi hidrogeològic. 

-Facultar al Sr. Puig per a què aporti pressupost 
per a la col·locació de bancs i arbres al carrer del Ce
mentiri. 

-Facultar al Sr. Vilías per a què aporti pressupos
tos per a l'adequació dels terrenys de FEVE. 
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ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 

L'AJUNTAMENT PLE 
DIA 26 D'OCTUBRE DEL 1982 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta anterior. 

Hospital Municipal 
2 . - Aprovar els Estatuts de la fundació pública 

municipal "Hospital-residència Josep Baulida". 

Operació tresoreria 
3.— Concertar una operació de tresoreria amb una 

entitat bancària de la localitat per import de 
5.000.000'- pessetes i per un termini de fins sis mesos. 

Escorxador municipal. 
4.— Aprovar el projecte d'adaptació de l'escorxa

dor municipal al R.D. 1644/81. 

Certificacions d'obres. 
5.— Aprovar certificacions d'obres dels carrers del 

sector del cementiri a la fi de què la Diputació aboni 
subvencions que tenen concedides. 

6.— Aprovar la certificació núm. 2 per obres de 
construcció de la piscina i vestidors i per import de 
5.521.914'80 pessetes. 

7 . - Deixar sobre la mesa pressupost per al tanca
ment del recinte de la piscina municipal. 

8.— Sol·licitar de la Diputació provincial una sub
venció de 500.000 pessetes amb destí a minorar 
l'aportació dels contribuents per les obres dels carrers 
Ganix, R. Casademont, Cementiri i Pocafarina. 

L'AJUNTAMENT PLE 
DIA 11 DE NOVEMBRE DEL 1982 

1.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Correspondència. 
2.— Quedar assabentada del contingut del R. D. 

2513/82, de 24 de juliol· 
3.— Quedar assabentada de la correspondència re

buda. 

Compra de terrenys FEVE. 
4 . - Queda assabentada de l'informe del Sr. Alcalde 

de la firma de l'escriptura de compra dels terrenys de 
FEVE per l'Ajuntament. 

Pressupostos. 
5 . - Aprovar l'expedient de suplement de crèdit al 

pressupost d'inversions per 2.719.889'- pessetes. 
6 . - Aprovar el suplement de crèdit al pressupost 

ordinari 1982 per import de 1.230.000'- amb càrrec 
a transferències de crèdit dintre de l'esmentat pressu
post. 

7 . - Aprovar el suplement de crèdit al pressupost 
ordinari 1982 amb càrrec al superàvit de 1981 i per 
import de 3.349.379'- pessetes. 

Certifícació d'obra 
8 . - Aprovar la certificació d'obra núm. 3 per im

port de 4.(X)3.063,63 pessetes i de les realitzades en 
la piscina municipal 

Obres al carrer del Fred. 
9 . - Aprovar el canvi de paviment d'asfalt per for

migó al carrer del Fred. 

Recollida d'escombraries. 
10.— Aprovar l'augment del 15 per cent del preu 

de concessió al contractista que fa la recollida d'es
combraries. 

Subvenció de la Diputació Provincial 
1 1 . - Sol·licitar de la Diputació Provincial la sub

venció i pagament de sondatges per a trobar aigua 
per a destinar-la a l'abastament de la població. 

DIA 
L'AJUNTAMENT PLE 

10 DE DESEMBRE DEL 1982 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ante
rior. 

Modificació ordenances fiscals. 
2 . - Aprovar definitivament la modificació de les 

següents ordenances fiscals; nou tipus unitaris del va
lor corrent en venda per al bieni 83-84 de l'impost 
municipal sobre l'increment del valor dels terrenys; 
ordenança núm. 19 per ocupació de terrenys d'ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runa, puntals, tanques, bastides i altres instal·lacions 
anàlegs; ordenaça fiscal núm. 36 sobre llocs, barra
ques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d'ús públic. 

Compte general 
3 . - Aprovar el Compte General corresponent al 

pressupost ordinari del 1981. 

Passarel·la sobre riera Gotarra 
4.— Aprovar provisionalment el projecte de passa

rel·la sobre la riera Gotarra. 

Revisió mèdica. 
3 . - Interessar de les autoritats sanitàries compe

tents una nova revisió mèdica del practicant titular. 

Canvi de nom del Butlletí Municipal. 
6.— Canviar el nom del Butlletí d'Informació Mu

nicipal pel de "Lacustària; Butlletí d'Informació 
Municipal". 

Construcció piscina infantil. 
7.— Adjudicar a Construccions Planells S.A. la 

construcció d'una piscina infantil per l'import de 
1.074.220'- pessetes inclosa la direcció d'obra. 

L'AJUNTAMENT PLE 
DIA 14 DE GENER DEL 1983 

1 . - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Correspondència. 
Quedar assabentat de la correspondència re-2. 

buda 

Pressupostos. 
3.— Aprovar definitivament els expedients de su

plement de crèdit al pressupost ordinari, els números 
1 i 2, i al pressupost d'inversions el núm. 1 d'habili
tació de crèdit. 
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4.— Aprovar el Compte d'Administració del Patri
moni corresponent a l'exercici de 1981. 

5 . - Aprovar el Compte General del Pressupost 
d'Inversions de l'exercici de 1981. 

Augment de tarifes cotxe fúnebre. 
6.— Aprovar la puja de tarifes del servei de cotxe 

fúnebre en 600'- ptes. els de l.a classe, en 300 els de 
2.na. i en 200 els de 3.a, començant a regir des del 
l.cr de març. 

Compra solar plaça Catalunya. 
7.— Aprovar els plecs de condicions econòmico-

administratives que regiran la compra per adjudicació 
directa el solar de la plaça Catalunya propietat de la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. Adqui
rir l'esmentat solar i facultar al Sr. Alcalde per a la sig
natura dels documents que siguin necessaris. 

Demanar revisió de cens electoral 
8 . - Sol·licitar de la Presidència del Govern que dic

ti les disposicions legals necessàries i ordeni a l'Insti
tut Nacional d'Estadística per a que es procedeixi a la 
urgent rectificació del cens electoral. 

Escorxador municipal. 
9.— Aprovar, prèvia declaració d'urgència, el pro

jecte d'adaptació de l'escorxador municipal al R. D. 
1644/81. 

L'AJUNTAMENT PLE 
DIA 11 DE FEBRER DEL 1983 

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

Correspondència. 
2 . - Quedar assabentada de la correspondència re

buda i de la memòria de Secretaria de 1982. 

Certificacions d'obres. 
3 . - Aprovar les certificacions d'obra núm. 2 de la 

piscina municipal i la núm. 4 de la piscina i vestidors. 

Augment tarifes d'aigua. 
4 . - Informar favorablement una puja del 15 per 

cent de les tarifes del subministre d'aigua, conservació 
de conexions i conservació de comptadors. 

5 . - Deixar sobre la mesa la modificació de deter
minats articles dels Estatuts de l'Hospital municipal. 

Contribució rústica. 
6 . - Demanar al Consorci Provincial per a la Gestió 

de la Contribució Rústica i Urbana la congelació de 
l'augment de la contribució rústica, així com que 
abans d'aprovar-se noves tarifes es tinguin en compte 
els criteris de les associacions agràries. 

Estudi geològic. 
7 . - Quedar assabentada de l'estudi geològic realit

zat per en Rodrigo Frias Siles per a buscar aigua per 
l'abastament municipal i demanar ajuda econòmica a 
la Diputació per a la construcció d'un pou per obtenir 
aigües subterrànies. 

Retribucions dels funcionaris municipals. 
8 . - Aprovar l'expedient tramitat per la determina

ció de les retribucions bàsiques i complementàries 
dels funcionaris de l'Ajuntament. 

9.— Sol·licitar de les autoritats competents mesures 
en relació amb el sector del suro. 

L'AJUNTAMENT PLE 
DIA 11 DE MARÇ DEL 1983 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ante
rior. 

Correspondència. 
2.— Quedar assabentat de la correspondència rebu

da. 

Disposicions oficials. 
3 . - Quedar assabentat de les disposicions oficials. 

Certificacions d'obra. 
4 . - Aprovar les certificacions d'obra núm. 5 i úl

tima de la piscina municipal, la núm. 1 de les obres 
d'ampliació de projecte de la piscina municipal i les 
certificacions núm. 5 i 6 de les obres d'urbanització 
del sector del cementirL 

Projecte de col·lector. 
5.— Aprovar provisionalment l'anexe al projecte 

de col·lector entre travessera plaça Barceloneta i 
passeig Romeu. 

Cessions de terrenys. 
6 . - Acceptar el conveni entre l'Ajuntament i els 

Senyors Galindo de Casanova sobre cessions de ter
renys. 

Examen mèdic del practicant. 
7 . - Quedar assabentada i dirigir escrit manifestant 

la disconformitat amb el resultat de l'examen mèdic 
practicat a En Lluís Quintana Gubert pel Servei 
Territorial de Sanitat i Seguretat Social de la Gene
ralitat de Catalunya. 

Projecte d'urbanització. 
8 . - Requerir al promotor N'Alfons Prats Bragulat 

perquè presenti en el termini de 8 dies hàbils el pro
jecte d'urbanització de La Canyera. 

Obres al coLlegi nacional 
9.— Consignar en el pressupost ordinari de 1983 

els crèdits necessaris per a l'arranjament de pintura, 
teulats i finestres en l'habitatge anexe al col·legi La-
custària. 

Estudis hidrogeològics. 
10.— Quedar assabentada dels estudis hidrogeolò

gics realitzats un per En Rodrigo Frias Siles i l'altre 
per la Direcció General d'Obres Hidràuliques del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

Subvenció a la guarderia "El Niu". 
1 1 . - Augmentar un 20 per cent la subvenció que 

s'atorga a la guarderia "El Niu". 

Modificació estatuts de l'Hospital municipal. 
12 . - Aprovar la modificació dels articles 6, 7, 13, 

11 i 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 30, 4 0 , 4 1 , 
42, 48 i 49 dels Estatuts de l'Hospital-Residència 
municipal "Josep Baulida". 

Cessió dels soterranis dek pisos de la Caixa. 
1 3 . - Demanar a la Caixa de Pensions la cessió de 

l'us dels soterranis de l'habitatge situat al carrer Mig-
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dia per instal·lar el Museu Arqueològic que hom pensa 
crear. 

Operació de tresoreria. 
14.— Ratificar la signatura de l'operació de tresore

ria amb el Banc Espanyol de Crèdit. 
Construcció de pou per aigües. 
15.- Sol·licitar de la Diputació Provincial la redac

ció del projecte de construcció d'un pou per extreure 
aigües subterrànies així com la construcció del mateix 
pou. 

ANUNCI 
Havent estat aprovats en sessió celebrada el 

dia 29 de desembre, els padrons per a 1982 
pels conceptes de carros, bicicletes, remolcs, 
tinença de gossos, clavegueram, balcons, escom
braries, canalons, entrada de carruatges, apara
dors i rètols, romandran exposats al públic en 
la Secretaria de l'Ajuntament per termini de 
15 dies, per a què es puguin presentar les recla
macions pertinents. 

Llagostera, 3 de gener del 1983 

A N U N C I 

Havent estat aprovats per l'Ajuntament Ple 
en sessió celebrada el dia 14 de gener els plecs 
de condicions econòmico-administratives que re-
guran la compra per adjudicació directa del so
lar situat a la plaça Catalunya, propietat de la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, 
es troben exposats al públic en la Secretaria de 
l'Ajuntament per termini de 8 dies per a què es 
presentin reclamacions pertinents. 

Llagostera, 27 de gener del 1983 

CONVENI PER A LA 

RECOLLIDA DE GOSSOS 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 7 
d'abril va acordar subscriure el conveni que diferents 
Ajuntaments de la província establiran amb la Resi
dència Canina i Felina, S.A. per a la recollida de 
gossos en aquest municipi. Aquest Ajuntament abo
narà per l'any 1983, la quantitat de 60.098,18 ptes. 

La duració del servei serà de 7 hores mensuals efec
tives per a cada municipi, la última de les quals serà 
dedicada per a què els amos dels gossos recollits 
puguin recuperar-los previ pagament de la multa cor
responent dels drets pertinents. Els gossos que no 
siguin recollits pels seus amos, seran traslladats a la 
residència de Pedralta, S.A. on els propietaris podran 
recuperar-los. Les despeses de manutenció i serveis 
serà a raó de 600 pessetes per dia i gos. 

BIBLIOTECA JULIÀ CUTILLER 

Núm. total de nitees = 4.200 
Periòdicament la biblioteca s'amplia amb noves 

adquisicions, de les quals pel seu interès i actualitat 
mereixen destacar-se: 

-Hessayon, D.G.: L'expert en plantes d'interior. 
-Pascual, Ramon: Eh gongs, els bolets i l'home. 
-Torres, Miquel, A.: La vinya i els vins. 
—Aragó, J.M.a; Pascual, R.: Flors silvestres de 

Catalunya. 
-Barral, Carloŝ  Catalunya des del mar. 
-Nadal, J. M.a , Prast, M.: Història de la llengua 

catalana. 
-Sobrequés i Callicó, J.: El Parlament de Cata

lunya 
- -Sobrequés, J., Riera, S.: L'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya (4 volums). 

-Amades, Joan: Costumari Català. El curs de l'any 
(2 volums). 

-TXirró, Antoni: El paper moneda català, 1936-39. 
-Cierco Soliva, L.G.: Gastronomia de Catalunya. 
-Rigol i Rigol, Joan: Crisi i País 
-Gascons i Bassas, S.: Tossa i el seu pelegrí. 
-Roig, Montserrat̂  L'òpera quotidiana. 
-Bòll, Henrich: Opinions d'un pallasso. 
-Colecció Els nostres clàssics (Joanot Martorell, 

Ramon LluU, Ausiàs March...) 
—Martí i Pol, Miquel: Antologia poètica 


