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LLAGOSTERA 
OCTUBRE DEL 1983 

UN AJUNTAMENT EN MARXA 

Moltes són les coses i els fets que s'han portat 
a terme des de l'última vegada que veieren la 
llum les pàgines del butlletí d'informació muni
cipal. Culpa nostra el retard, que intentarem, no 
obstant, expiar en aquest número donant-vos el 
màxim d'informació possible sobre les realitza
cions i situació general del consistori llagosterenc. 

POLICIA MUNICIPAL 

Un gran salt és el que s'ha donat en la millora, tant 
rnaterial com humana, dels efectius d'aquest cos des
tinat a vetllar per la convivència i seguretat de tots els 
vilatans. Tots haureu vist, segurament, el 4 L nou, 
colors blau i blanc, que gairebé tot el dia i la nit pa
trulla pels nostres carrers i rodalies, en previsió i vi
gilància de qualsevol desordre. Sapigueu també que 
el mencionat cotxe-patrulla va equipat amb un siste
ma de ràdio-telèfon que els permet rebre qualsevol 
comunicació d'urgència que pogueu tenir, amb la 
sola trucada al telèfon 83.03.75 o al 83.02.19 

Així , doncs, no dubteu, sigui l'hora que sigui, en 
comunicar a la Policia Municipal qualsevol irregula
ritat en el vostre barri, o en la vostra casa, o reclamar 
els seus serveis per qualsevol motiu que estigui entre 
les seves competències. Estem per a servir al poble. 

OBRES 

Vàries són les obres de millora o innovació que en 
aquest lapsus de temps s'han portat a terme o estan 
en disposició de fer-ho. Les més importants són: 

La del col.lector de la plaça Barceloneta, l'arran
jament de les escoles velles, on tindrà cabuda un cop 
tot a punt, la Llar del Jubilat; que comptarà amb una 
sala de passatemps, equipat fins i tot amb un mini-
bar, una sala de vídeo i uns nous serveis. L'Emissora 
de F.M., el pressupost de la qual fou aprovat també 
pel Ple d'aquest Ajuntament; que també tindrà ca
buda, ocupant un petit espai, entre les parets de la 
ja mencionada escola vella. Benefici d'aquestes obres 
en treurà també la Guarderia Infantil que podré 
gaudir d'una millora en les seves instal.lacions 

En quant a subministre d'aigües s'ha de dir que 
les obres del pou núm. 2, amb la conseqüent amplia
ció de boques d'extracció, ens proporciona un aug
ment en la disponibilitat d'aigua potable. 

Finalment, també hem de mencionar la realitza
ció de les obres dels invornals dels carrers Santiago 
Rusifiol, Compte Gifreu i passeig Pompeu Fabra. 

TERCERA EDAT 

El diumenge dia 23 d'octubre es celebrava a la nos
tra vila la Tercera Festa-Homenatge a la Tercera Edat. 
La participació d'enguany fou més nombrosa que la 
d'anys anterios, ja que hi assistiren 287 jubilats en 
els diferents actes organitzats per l'Ajuntament i el 
Patronat local del pensionista, com són l'Ofici a les 
10, l'acte social al Casino i el dinar de germanor 
cuinat i servit, en el menjador del col·legi, per jovent 
i matrimonis voluntaris. 

Des d'aquí volem donar les gràcies a totes les en
titats culturals que col·laboraren en l'organització 
de la festa i als Bans i Caixes d'Estalvi que ho feren 
amb les seves subvencions econòmiques. 

Vist l'èxit que cada any va assolint aquesta diada 
i la bona voluntat col·laboradora de tots, esperem 
tornar a veure'ns-hi en una propera edició que tant 
favorablement caracteritza a la gent de Llagostera. 

Relació de les factures de la Festa-Homenatge a la 
Tercera Edat 

Carnisseria Esteve 15.435'— ptes. 
Jesús Amat (comestibles) 18.813'— 
Comercial Mestres, S.A 36.336'— 
Xavier Calderó (lloguer paella) 2 .000 ' -
Fleca Arbusé 1.300'-
Fleca Clara 4 .900 ' -
Fleca Pons 6(X) ' -
Fleca Pujol 1.430'-
Ceràmiques Basas 49.476'— 
Peixateria M.a Rosa 16.710'-ptes. 
Crimons (lloguer material) 38.835'— 
Montserrat Boadella (un hule) 1.036'-
PollastresCallis 19.322' -
Orquestra Llagostera 32 .000 ' -
Gràfiques Costa Brava . 6 .900 ' -

Total 245.093 ' - ptes. 

Bancs i col·laboradors: 
Conserge del Casino Obsequi dels aperitius 
Disfred Els gelats de les postres 
Caixa Rural 20 .000 ' - ptes. 
Banc Central 3 .000 ' -
Banesto 5.000'— 
Caixa Provincial 30.000'— 
La Caixa 32.000' - ptes. 
Cambra Agrària 5 .000 ' -
Banc Condal . 5 .000 ' -

Total 100.000'-ptes. 

POLICIA MUNICIPAL: TELÈFONS 83.03.75 
834)2.19 
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CULTURA 

Estem d'enhorabona els preocupats per la qüestió 
cultural. Està pràcticament últimada la constitució 
de un CONSELL DE CULTURA composat per 
gairebé totes les entitats culturals del poble, més 
un grup d'entusiastes independents. 

L'objectiu: No perdre cap paletada de les activi

tats culturals que ja són tradició, i fomentar —tre
ballant-hi, està clar— tota aquella nova activitat 
que enriqueixi i promogui èl sarró cultural de la 
nostra comunitat 

Respecte al mencionat Consell volem anticipar-vos 
que en posteriors números us seguirem informant, 
si cap, amb una major profunditat. A seguir bé, lla-
gosterencs! 

t' p^ii 11—f 11 inijni I !• nm 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
I • 

SESSIÓ DEL DL^ 8 DE JUNY DEL 1983 

La Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 8 de juny del 1983 va acordar 
els següents acords: 

Taules i cadires a la via pública 
l.cr.— Autoritzar a en Josep Tres, a en Josep Ortiz 

Obon, a en Sebastià Padilla Rodríguez i a na Rosa 
Comas Paradeda per a col·locar taules i cadires a la 
via pública. 

Núixols 
2.on.— Concessió per 40 anys dels nínxols 138 i 

139 del cementiri municipal a en Josep Soliva Camps 
i a na Núria Riera Dilmé, respectivament. 

Autoritzar el canvi de titularitat del nínxol 257 a 
favor de na Maria Duran Gispert. 

Ingressos 
3.er.— Quedar assabentat del recaptat per parades 

durant la Festa Major. 
4.art.— Aprovar la liquidació de taxes per palomi-

Ues de l'any 1982 a FECSA i per import de 1.184.511 
pessetes. 

Rectificació padró habitants 
5.è.— Aprovar la rectificació del padró d'habitants 

amb referència al 31 de març del 1983 i que dóna el 
resultat de 5.056 habitants. 

6.è.— Deixar sobre la mesa la proposta de concedir 
subvencions i trofeus. 

Gual 
7.è.— Autoritzar gual permanent a en Joaquim Ber-

nis Font al carrer Albertí de 2,50 metres. 

Obertinres i legalitzacions 
8.è.- Informar favorablement la sol·licitud, d'en 

Joaquim Blanc i Codolar per a l'obertura de peixate
ria al carrer Joan Maragall. També informar favorable
ment la legalització de restaurant en la carretera de 
Girona a Sant Feliu, Qm. 25, instat per n'Eduard 
Gascons Uoveras. 

Obres 
9.̂ .— Llicències d'obres: Autoritzar a en Joan Cas

telló Albertí per reparar cobert a l'edifici situat al 
núm. 12 del carrer Babcada de Caldes; denegar llicèn
cia d'obres a en Joan Vidal Castelló per a construir 
vivenda a la urbanització Llagostera Residencial; auto
ritzar a en Joaquim Suros Frigola per ampliació de vi
venda en R. Casademont, 2; autoritzar a n'Emih 
Gruart Casellas per a canviar forjats a l'edifici situat 
al núm. 9 del carrer La Pau; concedir pròrroga d'expe
dients d'obres a n'Angela Ribó Guixé; autoritzar a les 

Germanes de Sant Josep per ampliació de vivenda al 
núm. 16 del carrer Hospital; autoritzar a na Joaquima 
Izquierdo Blanch per a realitzar obres menors a l'edi
fici situat al carrer Sant Feliu, núm. 11; i a en Joa
quim Puig Ferrer per a fer obres menors al núm. 16 
del carrer de Girona. 

Biblioteca municipal 
lO.è.- FaciUtar a la BibUoteca municipal una mà

quina d'escriure. 

Piscina municipal 
1 l .è.- Adquisició de màquina per a tallar la gespa 

de la piscina municipal. 

SESSIÓ DEL DIA 22 DE JUNY DEL 1983 

La Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 22 de juny del 1983 va adoptar 
els següents acords: 

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

Hospital 
2.on.- Aprovar els comptes de l'Hospital munici

pal del mes de maig 83. 

Obertures 
3.sr.- Informar favorablement l'obertura d'una fà

brica de taps de suro al núm. 8 del carrer Canalejas 
per n'Àngela Puig Ribas. 

Obres 
4.art._ Llicències d'obres; autoritzar a en Josep 

Verdaguer Rodrigo pròrroga d'obres per l'edifici núm. 
28 del carrer Migdia; autoritzar a en Josep Boadella 
Alsina per a construir dues naus per a estabulació lliu
re de bestià al núm. 36 del veïnat de Bruguera; auto
ritzar la pròrroga d'expedient d'obres a en Joaquim 
Comas Corrius per la construcció d'un vial d'accés 
paral·lel a la carretera de Girona a Sant Feliu de Guí
xols al carrer Panedes; autoritzar a en Joan Puig Valls 
per a canviar forjat a l'edifici situat al núm. 46 del 
passeig Pompeu Fabra; autoritzar a en Nicolau J. D. 
Moonen per a construir habitacle en la finca Mas Rou
re del veïnat de Ganix; deixar sobre la taula la sol·li
citud d'en Josep Amargant Fausellas per a tancar un 
terreny situat al carrer Baixada de Caldes. 

Reclamació 
5.è.— Demanar informe a la policia municipal so

bre reclamació feta per en Manel Sais Solà sobre paga
ment de taxes per recolüda d'escombraries a l'edifici 
situat al carrer Cadí. 

Ajudes ecpnòmiques 
6.è.- Concedir ajuda econòmica per l'adquisició 
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de llibres del curs escolar 82-83 als nois: J.J. Malagon 
Hidalgo, Consol Pagès Mesas, R. May or Bosch, Carlos 
Ramírez Ortiz, Óscar Ramírez Ortiz i José Ramírez 
Ortiz. 

Piscina municipal 
7.è.- Contractar a M.a Àngels Criado Ramos i en 

Teodoro Serrano Mufíoz per als treballs de la piscina 
municipal per aquesta temporada d'estiu. 

Factures 
8.è.— Aprovar relació de factures per import de 

212.702'-ptes. 
Trofeus 
9.è.— Concedir trofeus i plaques als alevins del grup 

de futbol del Casal Parroquial i de la U.D. Llagostera 
per import de 28.000 ptes. 

Piscina 
lO.è.- Organitzar a través de la Sra. Neus Rodés 

Pou un curset de natació a la piscina municipal fixant 
la matrícula en 2.000 ptes. 

Sardanes 
1 l .è . - Contractar a l'orquestra La Principal de Lla

gostera per audició de sardanes els dies 15, 22 i 29 de 
juliol i 4, 11, 18 i 25 d'agost pel preu de 32.000 per 
audició. 

Despeses 
12.e.- Aprovar el pagament de 114.000 ptes. per 

despeses de la piscina municipal. 

SESSIÓ DEL DIA 6 DE JULIOL DEL 1983 

La Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 6 de juliol del 1983 va adoptar 
els següents acords: 

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

Factures 
2.on.- Aprovar factures per import de 560.792'-

ptes. 152.395'- ptes. 
Nínxols 
3.er.— La concessió per 40 anys del nínxol mim. 

140 del Cementiri municipal a en Josep Roig Roig. 
Obres 
4.art._ Llicències d'obres: denegació d'autorització 

a en Joaquim Reig Bou per la construcció d'un res
taurant amb àmplia zona ajardinada i instal·lacions 
deportivo-recreatives en el Qm. 4 de la carretera va
riant nova de Llagostera a Sant Feliu de Guíxols; 
autoritzar a en Manuel Ciurana Comas per la cons
trucció d'un garatge en el veïnat de Llobatera s/a; 
deixar sobre la taula petició d'en Josep Lluís Ramí
rez Ramírez per a construir un mur en la parcel·la 42 
de la urbanització de Cal Curt; autoritzar a en Jordi 
Codolar Llosent per a realitzar obres menors en l'edi
fici situat en el núm. 14 del carrer de les Gavarres; au
toritzar a na Teresa Llosent per enderrocar tanca i 
efectuar rebaix de terreny en el carrer Comte Guifré; 
denegació de llicència a na Teresa Vàzquez Gonzàlez 
per edificar nau i vivenda en terreny situat davant del 
Sr. Roset; autoritzar a en Joan Gaspà Puig la cons
trucció de vivenda unifamiliar en la finca Mas Llop; 
autoritzar a en Josep Amargant Fausellas la construc
ció d'una tanca provisional que haurà d'enderrocar-se 
quan així ho acordi l'Ajuntament, sense dret a indem

nització en un terreny situat en el carrer Baixada de 
Caldes. 

Subvenció 
5.è.- Concedir una subvenció de fins 10.000'— 

ptes. al Col·lectiu "SOLSTICI D'ESTIU" amb motiu 
de la "VI Festa Popular Solstici d'Estiu". 

Reclamació 
6.è.— Estimar reclamació d'en Manuel Sais Solà so

bre el pagament d'impostos. 

Piscina 
7.è.- Encarregar a RO y BA la col·locació de mos

tradors a la piscina municipal i adquisició d'un equip 
cubotank i mopa per import de 20.220'— pessetes a 
en Ferran Noguer, i adquirir una catifa de goma de 
0'80x r 2 0 m. de llarg. 

8.^.- Subscriure assegurança per responsabilitat 
civil i d'accidents amb la Companyia CRESA per a 
la piscina municipal. 

9.é.- Construcció d'un pou auxiliar i neteja de 
tuberies de desguàs del carrer Olivareta. 

SESSIÓ DEL DIA 20 DE JULIOL DEL 1983 

La Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 20 de juliol del 1983 va adop
tar els següents acords: 

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

Correspondència. 
2.0".— Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 

Funcionaris 
3.er.- Reconèixer a n'Alfons Pelegrina Tarifa el 

8.è trienni de serveis prestats a l'Ajuntament. 

Via pública 
4.art._ Autoritzar a en Joan Gruart Comas la col-

locació de taules i cadires a la via pública davant del 
bar Tròpic. 

Nínxols 
5.è._ Concessió per 40 anys del nínxol 141 del ce

mentiri municipal a na Mercè Costa Vall-llosera. 
Rètol 
6.è.- Autoritzar a en Mateu Coll Saura per col·lo

car un rètol lluminós al núm. 5 del carrer Cristòfol 
Colom. 

Llocs de venda 
7.è.— Autoritzar a na Rosa Comaa Paradeda la col-

locació d'un lloc de venda de gelats a la plaça Camp-
many davant el Pub l'Enrenou. 

8.è.- Autoritzar llocs en el mercat setmanal a di
versos marxants. 

9.è.- Autoritzar a en Josep Galobardes Alsina el 
tancament del passeig Romeu entre el carrer Pau Ca
sals i P. Tomàs A. Boada per a una audició de sarda
nes. 

lO.è.- Encarregar a l'arquitecte municipal la divi
sió del local de recaptació per a la instal·lació de 
caserna de policia municipal. 

Dispensari 
1 1 . ^ . - Deixar sobre la mesa proposta sobre dispen

sari municipal del mes de juny. 
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Horoital 
12.̂ .— Aprovar els comptes de l'Hospital municipal 

del mes de juny. 
Factures 
13.^.- Aprovar factures per import de 539.717'— 

ptes. 
Varis 
14.è.- Abonar a na Josepa Mundet Sala 9.411'-

ptes. per l'ocupació de terreny al carrer Baixada de 
Caldes. 

15.è.- Autoritzar a na Maria Caldas Bigas l'organit
zació de patinatge artístic facilitant-li la pista polies-
portiva. 

16.è.— Encarregar a en Mateu Font per a pintar 
l'antiga escola de dibuix, per ser la proposta més avan
tatjosa econòmicament. 

17.è.— Encarregar a en Josep Martí Miquel la pin
tura a l'annexe del coLlegi públic Lacustària per ésser 
la proposta més avantatjosa econòmicament. 

Policia municipal 
18.è.— Contractar a en Joan-Josep Alonso Serrano 

com a Cap de la policia municipal pel mes d'agost. 
19.è.— Adquirir per a la policia municipal un vehi

cle marca Renault 4 TL i al distribuïdor de Barcelona 
un equip emissor per a la mateixa, marca YHEUSSO. 

Piscina 
20.è.- Encarregar a n'Esteba Fa, 100 peiya robes 

per a la piscina municipal. 

Obres 
! 21.è.— Aprovar la certificació d'obres núm. 1 del 
; mur de contenció de terres en l'ampliació del cemen-
! tiri municipal. 
I Habilitar ~ Secretari 
* 22.è.— Habüitar a en Joan Tarinas Malet com a Se

cretari d'aquest Ajuntament en produir-se la vacant 
per trasllat del Secretari titular, en Gervasio Gonzilez 
Díaz. 

SESSIÓ DEL DIA 22 DE JULIOL DEL 1983 

La Comissió Municipal Permanent en sessió ex
traordinària celebrada el dia 22 de juliol va adoptar 
els següents acords: 

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

SESSIÓ DEL DIA 3 D'AGOST DEL 1983 

La Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 3 d'agost del 1983 va adoptar 
els següents acords: 

Correq)ond^cia 
1 .er.- Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 
Obres 
2.on._ Llicències d'obres: Denegar llicència a en 

Pere Cebrii Uach per alinear la contin\iació del carrer 
Estrella; autoritzar a na Morcè Mallorquí Gotarra per 
arreglar teulat de les cases del carrer Nou, números 
30 i 56; autoritzar a en Josep-Lhiís Ramírez Ramírez 

la construcció d'un mur a la parcel.la 42 de la urbanit
zació Cal Curt; denegar llicència a na Manuela Garcia 
Sànchez per a construir un habitatge a la urbanització 
Selva Brava; deixar sobre la mesa la sol·licitud d'obra 
instada per na Francesca Vidal Riera; denegar llicèn
cia a en Jaume Gonzàlez Fuster per a construir un 
habitatge a la urbanització La Canyera; autoritzar 
a n'Enriqueta Pallí Gotarra obres menors al carrer 
Almogàvers, 15; autoritzar a na Maria Cateura Cabar-
rocas per a realitzar obres menors al núm. 24 del Pas
seig Pompeu Fabra; autoritzar a en Francesc Serrat 
Vila per a realitzar obres de conservació d'edifici al 
carrer Pau Casals, 18; autoritzar a en Salvador Casas 
Muntada, previ informe de la Comissió d'Urbanisme, 
per a construir una caseta amb caràcter provisional al 
núm. 4 del carrer Carrilet. 

Urbanisme 
3.er.- Tenir en compte l'escrit presentat per na 

Montserrat Ros Sala una vegada aprovades definiti
vament les Normes Subsidiàries del Planejament Ur
banístic. 

Arbitris 
4.art._ Estimar la reclamació de n'Amadeu i Marta 

Junqué Barta i la d'en Joaquim Corominas Badia 
sobre el pagament d'arbitris municipals. 

Festes locals 
Aprovar les festes locals de Llagostera per a 1984, 

dies 12 i 13 de juny. 
Subvenció 
6.è.— Deixar sobre la mesa la petició de subvenció 

de U.E. Ciclisme de Sants, per a la Volta a Catalunya. 
Via pública 
7.è.- Autorització a en Sebastià Padilla Rodríguez 

per a col·locar taules i cadires davant el Casino Uagos-
terenc. 

8.6.- Acceptar la proposta de confeccionar un 
barem de sancions de faltes cíviques. 

Convocatòria 
9.è.- Obrir convocatòria per a contractar persona 

per a la neteja de les Escoles Nacionals. 

SESSIÓ DEL DL^ 17 D'AGOST DEL 1983 

La Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 17 d'agost del 1983 va adoptar 
els següents acords: 

1 .er.- Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
Correspondència 
2.on._ Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 
Obres 
3.^.— Llicències d'obres: Autoritzar a en Joaquim 

Casolas Carreras per a construir un cobert al carrer 
Donzelles, núm. 4; autoritzar a en Josep Displas 
refer el teulat de la vivenda sita al núm. 19 del carrer 
Girona; autoritzar a en Miquel Ros Martori per a rea
litzar obres menors al carrer Sant Pere núm. 18; auto
ritzar a en Narcís Calvet Prats per realitzar obres me
nors al carrer Concepció núm. 4; autoritzar al Casal 
Parroquial per a construir uns vestuaris; autoritzar a 
en Conrad Peracaula Martí p^ enderrocar edifici exis-
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tent al carrer del Sol s/n.; es deixa pendent l'ex
pedient d'en Conrad PeracauJa Martí per a construir 
un habitatge al carrer del Sol s/n.; es deixa penderit 
l'expedient d'en José-Manuel Moreno Caro per a cons
truir una barana al carrer Baixada de Caldes núm. 3; 
no estimar la reclamació d'en Josep Castelló Parerols 
sobre el pagament de taxes municipals per obres. 

Via pública 
4.art._ Autoritzar a en Sebastià Padilla Rodríguez 

per a col·locar taules i cadires a la via pública davant 
del Casino i per tancar el carrer des de l'edifici de La 
Caixa fins a la vivenda del Sr. Pallí. 

Col·lector 
5.è.- Aprovació definitiva del projecte de col·lec

tor entre travessia plaça Barceloneta i passeig Romeu. 
Obres municipals 
6.è.- Passar a informe dels tècnics municipals la 

construcció d'un cobert voladís a l'entrada nord del 
col·legi Lacustària. 

Subvencions 
T·è.— Obsequiar als participants del curset de na

tació amb medalles commemoratives· 
S·è.— Concedir una subvenció de lO·OOO'— ptes· 

a la U· E. Sants per a la Volta Ciclista a Catalunya; 
igualment 10.000'- ptes. al Club Ciclista emporda
nès per a la Volta Ciclista a l'Empordà. 

Nou Secretari 
9.è.— Contractar a en Miquel Valmafla i Gispert 

com a Secretari de l'Ajuntament. 

Nínxols 
lO.è.- Concessió per 40 anys del nínxols 142 a na 

Hermínia Díaz Oliveros. 
Varis 
1 Lè.— Autoritzar signatura al Secretari, en Miquel 

Valmafla Gispert. 
12.è.- S'acorda efectuar el pagament del vehicle 

de la poUcia municipal. 
13.è.- Publicar Band d'obres. 
14.è.— Arranjar el rec de la primera Banyaloca. 
15.è.— Quedar assabentada de la funció de teatre 

a la plaça del Castell el dia 19 d'agost. 

SESSIÓ DEL DIA 24 D'AGOST DEL 1983 

La Comissió Permanent d'aquest Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 24 d'agost va adoptar els se
güents acords: 

1 .er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Obres 
2.on._ Concedir llicència a na Joana Espinet Tor

res per ampliar visera d'aparador. 
3.er._ Concedir llicència a en Modest Comas Poch 

per efectuar moviment de terres al veïnat Bruguera. 
4.art._ Informar favorable l'expedient de construc

ció d'habitatge unifamiüar al veinat Creu de Serra in
coat a nom de na Francesca Vidal Riera i donar-li el 
tràmit de l'art, 43.3 de la Llei del Sòl. 

5.è.- Es deixa pendent l'expedient d'obres d'en 
Pere Collell Vila per passar-ho a informe dels tècnics. 

6.è.- Estimar la reclamació formulada per en Jo
sep Galobardes Alsina contra la liquidació de plus-
valua. 

Cotxe policia municipal 
7.è.— Adquirir per al cotxe de la policia municipal 

un equip de mitjans audio-visuals. 
8.è.— Adquirir medalles per a obsequiar als juga

dors de la temporada d'estiu de futbol-sala. 
Varis 
9.è.— Demanar a la Diputació Provincial ajuda tèc

nica per a portar a cap la redacció d'un col·lector al 
carrer de Tossa. 

lO.è.- Adquirir distints aparells per a la piscina 
municipal 

1 l.è.— Arraiyar la tanca del camp de futbol. 
12.è.- Concessió de gual permanent a en Francesc 

Sais Sans al carrer Gavarres, 3 i 5. 
13.è.- Encarregar als serveis tècnics un projecte 

d'alineacions i rasants del carrer l'Estrella i un altre 
al costat de Cavisa, a la carretera de Sant Feliu. 

Tràfic de la vila 
14.è.- Fer un estudi d'organització i estructura del 

tràfic rodat de la vila. 
Certificació d'obres 
15.è.- Aprovar la certificació d'obres núm. 1 de la 

fosa sèptica de l'escorxador municipal per import de 
488.500'- ptes. 

16.^.- En resposta a l'escrit presentat per la Sra. 
Montserrat Rosa Sala, demanant l'anul.lació d'unes 
llicències al carrer Baixada de Caldes, donar-li trasllat 
de l'informe de Seaetaria. 

SESSIÓ DEL DIA 7 DE SETEMBRE DEL 1983 

La Comissió Permanent en sessió celebrada el dia 7 
de setembre del 1983 va adoptar els següents acords: 

1 .er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Correspondència 
2.0".- Es resta enterat de la correspondència re

buda. 
Obres municipals 
3.er.- Encarregar als tècnics municipals plànols i 

memòria d'un local d'obra senzilla per a les aigües. 
4.art.— Aplicar el silenci administratiu a l'escrit 

presentat per la Sra. Montserrat Ros Sala. 

Gual 
5.è.- Concedir gual permanent a l'Aniceto de 

Arriba Schott al carrer Panedes núm. 20. 
Rètol 
6.è.- Autoritzar a en Joan Bta. Entrena Brull 

per a col·locar un rètol lluminós al carrer Sant Feliu 
núm. 49. 

Circ 
7.è.- Autoritzar alCirc Jumbo actuar dos dies en 

aquesta població. 
Obres 
8.è.- Llicències d'obres: concedir llicència d'obres 

a en Jaume Tur Sànchez per a construir una vivenda 
unifamiliar amb garatge al carrer Baixada de Caldes; 
concedir llicència d'obres a en Xavier Ventura Duran 
per a obres menors al núm. 18 del carrer Concepció; 
concedir llicència d'obres a en Pere Collell Vila per a 
construir un cobert al carrer Mas Sec, condicionada 
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a que presenti una fiança per a respondre de la urba
nització del sector; no concedir llicència d'obres a 
la Sra. Rosario Moreno Gómez per a tancar parcel·la 
i construir garatge a la urbanització Llagostera Resi
dencial; concedir llicència d'obres a en Josep Galo-
bardes Alsina per a enderrocar magatzem al carrer 
Sant Josep s/n.; condonar els drets de les taxes muni
cipals a la Sra. Josefa Arias Verdaguer per no realitzar 
de moment les obres de les quals tenia permís. 

Contractar dona neteja 
.9.è.— Fer un contracte de prova de sis mesos a la 

Sra. Ascensión Ariza Aguilera per a netejar les Escoles 
Nacionals. 

Subvenció 
lO.è.— Concedir una subvenció al Casal d'Estiu. 
11.^.- Procedir al desembossament de la xarxa 

d'aigües dels carrers Ganix i Comte Guifré. 

SESSIÓ DEL DIA 14 DE SETEMBRE DEL 1983 

La Comissió Permanent en sessió celebrada el dia 
14 de setembre del 1983 va adoptar els següents 
acords: 

l.er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
Correspondència 
2.on._ Quedar enterada de la correspondència re

buda. 
Cementiri 
3.er.- Aprovar el padró del cementiri. 
Obres 
4.art._ Llicències d'obres: concedir llicència 

d'obres a en Josep Galobardes i Alsina per a la cons
trucció de 4 vivendes unifamiliars de protecció oficial 
en el carrer Sant Josep; concedir llicència d'obres a na 
Maria Teresa Duran Massos per a poder instal·lar una 
petita marquesina en el núm. 7 del carrer Migdia; 
concedir llicència d'obres a en Vicenç Carbó i Torrent 
per arranjar les façanes del "Mas Pijoan" del veïnat 
de Panedes; concedir llicència d'obres a en Ricard 
Turon i Turon per a canviar tres vigues que estan 
trencades a la vivenda del carrer Constància núm. 1. 

Reclamació arbitris 
5.è.— No estimar la reclamació formulada per en 

Ricard Turon i Turon sobre el pagament d'arbitris 
per clavegueram i desguàs de canals. 

6.è.- Deixar sobre la taula la certificació de la 
construcció d'un pou perquè pels serveis tècnics 
municipals s'emeti informe. 

Factures 
7.è.- Aprovar factures per import de 195.568'-

pessetes. 
Obres municipals 
S.è.- Aprovar la construcció d'un cobert voladís 

a l'entrada del Col·legi Públic Lacustària. 
9.è.- Contractar un paleta per arreglar les esquer

des de la part de fora de l'annexe del Col·legi Lacus
tària i fer uns forats de ventilació de la càmara d'ailla-
ment, etc. 

lO.è.- Procedir a fer un repàs de pintura de l'aula 
núm. 13 del Col·legi Lacustària. 

11.6.— Aprovar la col·locació d'una tela de doble 
torsió del forat petit en la reixa que separa l'annexe 
de l'edifici vell del Col·legi Lacustària i repassar les 
porteries d'handbol· 

12.è.— Procedir a escampar uns 5 m.3 de sorra en 
el pati de la classe de pàrvuls i en el de la Guarderia. 

13.è.- Procedir a fer pintar les portes i finestres 
de l'Escorxador Municipal. 

Dona neteja 
14.è.— Rectificar l'acord adoptat en la sessió pas

sada i nomenar a na Dolors Bartolí Galceran per a 
portar a terme la neteja de les Escoles Nacionals. 

SESSIÓ DEL DIA 21 DE SETEMBRE DEL 1983 

La Comissió Municipal Permanent en sessió cele
brada el dia 21 de setembre del 1983, va adoptar els 
següents acords: 

1 .sr.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
Correspondència 
2.0".— Quedar enterada de la correspondència re

buda 
Reclamació arbitrí 
3.sr.— No estimar la reclamació d'en Jordi Pefla 

Balmafia sobre l'anul·lació d'un rebut corresponent 
a l'impost de circulació de vehicles de l'exercici de 
l'any 1982. 

Museu Etnològic 
4.art._ Cedir interinament el local de l'Estació al 

Museu Etnològic municipal per a guardar i exposar 
les nombroses peces recollides. 

5.è.— Deixar pendent de resolució la fiança que es 
va demanar efectués el Sr. Pere Collell Vila. 

Obres 
6.è.- Llicències d'obres: concedir llicència a en 

Narcís Casas Masgrau per a construir unes parets de 
tanca i un cobert, fent també una pavimentació en 
el mateix, en una finca situada al carrer Camprodon, 
núm. 49; concedir llicència a en Joan Soler Raurich 
per efectuar obres d'impermeabilització d'una part 
del teulat amb tela asfàltica al veïnat de Sant Llorenç, 
núm. 6. 

Varis 
7.è.— Aprovar l'adquisició de plaques per a guals 

permanents, ciclomotors, bicicletes, carruatges i re
molcs, i per a gossos 

8.^.- Quedar enterada de la resolució efectuada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat referent 
a les sol·licituds presentades per en Josèf Ortín Obon 
i en Joan Tres Gandol per a exhibir públicament ma
terial audio-visual. 

9.6.- Aprovar la proposta del regidor Sr. Grabu-
losa recomanant que com a norma general, no s'au
toritzi cap projecte d'instal·lacions si en ells no està 
prevista l'eliminació de les "barreres arquitectòni
ques". 

lO.è.- Aprovar la realització de diversos arranja
ments al Col·legi Públic Lacustària. 

l l . è . - Aprovar la proposta del regidor Sr. Alba 
perquè es realitzin treballs de recerca i construcció 
d'embornals i sifons de la xarxa de clavegueres dels 
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carrers Comte Guifré, Santiago Rusiflol i el passeig 
Pompeu Fabra. 

12.è.- Quedar assabentada dels informes de la 
policia municipal. 

Factures 
13.è.— Aprovar despeses per un total de 

1.505.218'- pessetes. 
14.è.- Procedir al pagament de l'anualitat de 1982 

corresponent al préstec concedit per la Diputació 
per a la construcció de la piscina municipal. 

Escombraries 
15.è.- Augmentar un 10 per cent totes les quotes 

que figuren en el padró d'escombraries de 1982. 
Reclamacions 
16.è.- Deixar pendent de resolució la reclamació 

efectuada pels germans Miquel i Josep Martínez Me-
Uado sobre el pagament de l'impost de Plusvàlua, li

quidacions núms. 110/82 a 125/82, fins que no apor
tin els documents sol·licitats. 

Gual 
17.è.— Concedir un gual permanent a en Joaquim 

Boadella Fabrellas en el passeig Romeu, núm. 6. 
Curset de català 
18.è.- Aprovar la realització d'un curset de català 

amb una durada del 18 d'octubre al 15 de maig, amb 
un horari de 2/4 de 10 a les 11 del vespre, tots els 
dimarts i dijous de la setmana, en el Col·legi Lacustà-
ria. 

Certificació d'obres 
19.è.- Fer efectiva la quantitat de 570.124'- ptes. 

corresponents a la 5.a i última certificació de les obres 
de la piscina municipal i vestuaris de data 23-2-83, a 
Construccions Planells, S.A. 

ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 
- " • • M " ' ' • ' • ' • ' • * • ' • ' • ' ' ' — j j _ _ — L . i**A*A**AA«AMk«*«iU^^UM*^^tri^^^^^^yMiMéé^U^^^^h^^Ma»^Mé^M**«MM****^^M*Mi*MM«**««*^M^M**^^UiUUilU 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
1 DE JUNY DEL 1983 

Dies de sessions 
1 .er.— Fixar el primer dimecres de mes, a les 22 ho

res, per a celebrar les sessions ordinàries de l'Ajun
tament Ple en primera convocatòria. 

2.on._ Fixar que les sessions de la Comissió Per
manent siguin els dimecres a les 22 hores. Quan coin
cideixi amb la sessió de l'Ajuntament Ple, la Comissió 
Permanent serà a les 20 hores. 

Comissions informatives 
3.er._ Constituir les Comissions informatives se

güents: 
Comissió de Governació: President, l'Àngel Grabu-

losa Corcoy. Vocals, en Joan Puigdemunt Coll, en 
Lluís Nuell Creus, en Joaquim Comas Tarrés i en 
Josep Blanch Vall-llosera. 

Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme: President 
en Josep Ramírez Cano. Vocals: en Josep Alba Mata-
mala, en Joan Fabrellas Uoveras, en Joan Coll Bueno 
i en Joaquim Comas Tarrés. 

Comissió de Cultura i Esports: President, en Joan 
Gruart i Comas. Vocals: en Lluís Nuell Creus, na Con
cepció Aubó Casadevall, en Joan Coll Bueno i en Jo
sep Turon Boadella. 

Comissió d'Hisenda i Patrimoni- President en Josep 
Puig Rodó. Vocals: na Concepció Aubó Casadevall, 
en Josep Alba Matamala, en Josep Blanch ValHlosera 
i en Josep Ramírez Cano. 

Comissió de Reclutament: President en Josep Puig 
Rodó. Vocals: en Joaquim Comas Tarrés, en Joan 
Coll Bueno i en Lluís Nuell Creus. 

Comissió de serveis municipaL·: President en Josep 
Alba Matamala. Vocals: en Joaquim Comas Tarrés, en 
Joan Puigdemunt Coll, en Joan Coll Bueno i en Josep 
Blanch Vall-llosera. 

4.art._ Quedar assabentada del Decret de l'Alcaldia 
sobre ordre en què serà substituït en cas d'absència, 

malaltia, etc, del nomenament de Presidents de Co
missions Informatives i de les delegacions conferides 
per serveis. 

SESSIÓ DEL DIA 15 DE JUNY DEL 1983 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 15 de 
juny del 1983, va adoptar els següents acords: 

Decrets i correspondència 
l.er.—Quedar assabentat del Decret de la Presidèn

cia de la Generalitat de Catalunya núm. 179/83, de 
12 d'abril, sobre unitats mínimes de conreu. 

2.0".— Quedar assabentat de la correspondència 
rebuda i dintre de les quals es troba l'escrit de la Di
recció Gral. d'Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya, aprovant els Estatuts de la Fundació 
Pública "Hospital-Residència Municipal Josep Bau-
lida". 

Dimisaó consellera 
3.6r.- Quedar assabentat de la dimissió de la conse

llera na Concepció Aubó Casadevall i sol.Ucitar de 
la Junta Electoral de Girona el nom del següent can
didat a la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya 
per a cobrir la vacant produïda. 

Nomenament de dipositari 
4.art._ Nomenar a l'Àngel Grabulosa Corcoy com 

a dipositari de l'Ajuntament, relevant-lo de l'obligació 
de prestar fiança assumint els membres electius de la 
Corporació la responsabilitat solidària dimanant del 
resultat de les gestions que se li encomanen. 

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

al pressupost ordinari del 1983 per import de 
4.827.431'- pessetes amb càrrec al superàvit de 
l'exercici anterior. 

6.è.- Aprovar l'expedient de suplement i habili
tació de crèdit al pressupost d'inversions del 1983 
per import de 3.827.431'- pessetes. 
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Col·lector 
7.è.— Aprovar definitivament l'annexe al projecte 

de col·lector entre travessia plaça Barceloneta i pas
seig Romeu i trametre l'acord a la Comissió Provin
cial d'urbanisme de Girona als efectes procedents. 

Construcció pou d'aigües 
8.è.— Aprovar la construcció del pou auxiliar a 

prop del pou núm. 2 per aconseguir aigua per a 
l'abastament púbüc. 

Certifícacions d'obres municipals 
9.è.— Aprovar la certificació obres núm. 4 i última 

dels treballs reaützats fora del projecte d'iirbanitza-
ció dels carrers del sector del Cementiri i també la 
certificació núm.7i última del que s'ha fet dintre del 
projecte dels esmentats carrers i segons detalls: total 
certificació núm. 4, 2.908.081,56 ptes.; total cer
tificació núm. 7, 2.230.344,50 ptes. 

SESSIÓ DEL DIA 13 DE JULIOL DEL 1983 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 13 de 
juliol del 1983, va adoptar els següents acords: 

l.er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.on. - Quedar assabentat de la correspondència re

buda. 
Obres municipals 
3.er._ Aprovar la construcció d'un mur de conten

ció de terres en les obres d'ampliació del Cementiri 
municipal. 

Contractes urbanístics 
4.3^ . - Deixar sobre la mesa els pactes i estipu

lacions que hauran de figurar en el contracte a subs
criure entre l'Ajuntament i na Montserrat Calm Soler 
per a la construcció d'un pou de captació d'aigua. 

5.è.- Elevar escriptura pública al conveni urbanís
tic subscrit per n'Assumpció, Mercè i Manel Galindo 
de Casanova. 

Nomenament Secretari en propietat 
6.è.- Quedar assabentat que el B.O.E. núm. 165 

del dia 12 de juliol inserta l'ordre per la qual s'atorgan 
nomenaments en propietat per a Secretaris de 2.ona 
categoria, classes 5.a i 6.a i que l'ctual Secretari 
d'aquest Ajuntament, Gervasio Gonzàlez Díaz, ha 
estatnomenat per a l'Ajuntament de Nava, província 
d'Astúries. 

SESSIÓ DEL DIA 20 DE JULIOL DEL 1983 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de 
juliol del 1983 va adoptar els següents acords: 

1 •^^•- Aprovar l'acta de la sessió anterior que es va 
celelM-ar el dia 13 de juliol. 

SESSIÓ DEL DIA 3 D'AGOST DEL 1983 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 3 

d'agost del 1983, va adoptar els següents acords: 
l.er.- Quedar assabentada de la correspondèn

cia rebuda. 
2.on._ Desestimar la proposta de la Cia. d'aigües 

Rec Madral, S.A. per a l'abastament públic a les ur
banitzacions La Canyera i La Mata. 

CoLlector 
3.sr- Aprovar el plec de condicions econòmico-

administratives que regiran la contractació directa 
de les obres de construcció de coLlector entre Trav. 
PI. Barceloneta i P. Romeu. 

Llei del català 
4.art._ Comunicar al President del Govern de l'Es

tat la protesta per la decisió del Consell de Ministres 
de recórrer contra la Llei del català. 

Certificació d'obres 
5.è.- Aprovar la certificació d'obres núm. 2 de 

l'enllumenat de la pista poUesportiva. 
Pressupostos 
6.è.— Aprovar el Compte General dels pressupostos 

ordinari i inversions del 1982, extraordinari d'urbanit
zació dels carrers del sector del cementiri i carrer del 
Fred, extraordinari de construcció d'una piscina i 
vestidors, extraordinari d'ampliació i millora d'abas
tament d'aigua potable i extraordinari d'urbanització 
del P. Romeu, 7 carrers més i PI. Sant Narcís. 

Estatuts Hospital municipal 
7.è.- Quedar assabentats de la publicació en el 

Butlletí Oficial de la província dels Estatuts de la 
Fundació Pública Hospital-Residència Josep Baulida. 

Policia municipal 
8.è.- Aprovar la creació de 2 places de policia mu

nicipal amb caràcter amortizable. 
Diada 11 setembre 
9.é.- Aprovar col.laborar a la Diada de l'onze de 

setembre. 

SESSIÓ DEL DIA 7 DE SETEMBRE DEL 1983 

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 7 de se
tembre del 1983, va adoptar els següents acords: 

l.er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
Nomenament Secretari 
2.on._ Ratificar el nomenament del Secretari, en 

Miquel Valmafta Gispert. 
Correspondència 
3.6'".- Queda assabentat de la correspondència re

buda. 
Operació tressoreria 
4 .3^ . - Sol·licitar de la sucursal del Banc Espaflol 

de Crèdit de Llagostera pròrroga de la pòlissa núm. 
2031, fins el 31-12-83. 

Contractar 1 polida municipal 
5.è.- Contractar per tres mesos, que podran ésser 

prorrogables, al Sr. Josep Santamaría Molero per a 
policia municipal. 

6.è.- Delegar al regidor Sr. Nuell perquè es cuidi 
de les gestions necessàries per evitar el llançament de 
cohets contra la pedra. 
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Junta de THospital municipal 
7.è.- Creació de la Junta que ha de regir el Patro

nat de l'Hospital municipal. 
Varis 
8.è.- Contractar a l'equip que s'ha cuidat de les 

N.E. perquè redacti un avant-projecte d'urbanització 
dels terrenys de FEVE. 

9.è.- Establir horari de consulta dels regidors. 
lO.è.- Organitzar la festivitat catalana de l'onze de 

setembre. 
1 l .è .- Adequar l'edifici existent de les escoles ve

lles perquè pugui ubicar-s'hi un local pels jubilats. 
12.è.- Traslladar a l'aula mim. 1 la Guarderia 

infantil que fins ara ocupava la núm. 4 
13.è.- Arranjar els baixos de la Creu Roja. 
14.è.- Procedir a l'execució d'un pont sobre la 

riera Gotarra que tindrà sortida a la coneguda plaça 
del Carril. 

15.è.- Arraruar el cementiri municipal. 
16.è.— Instal·lar una emissora municipal F.M. de 

ràdio. 
17.è._ Confeccionar l'expedient d'assignacions als 

membres de la Corporació. 
18.è.— Notificar al promotor de la urbanització 

Selva Brava l'obligatorietat de fer la corresponent 
cloració de l'aigua perquè resulti potable. 

BAN DE COBRAMENT DE 
L'IMPOST DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

DEL 1983 

Fins el dia 30 de setembre estaran posats al 
cobrament, en període voluntari, en l'oficina 
de recaptació municipal (Banc Condal) els re
buts de l'impost de circulació de vehicles corres
ponents a l'exercici 1983. 

Transcorregut l'esmentat termini, qui no ha
gués satisfet els seus rebuts, podrà fer-los efec
tius de r i al 16 d'octubre amb el recàrrec de 
pròrroga establert del 5 per cent i es farà efectiu 
coryuntament amb el deute sobre que recaiguí. 

Passat que sigui el termini de pròrroga esmen
tat si no s'hagués satisfet el deute tributari, 
s'expedirà, en conseqüència, el títol que portarà 
aparellada execució, iniciant-se el procediment 
d'apremi. 

El recàrrec d'apremi serà del 20 per cent de 
l'import del deute, essent incompatible aquest 
recàrrec amb el de pròrroga. 

S'adverteix als contribuents que podran fer 
efectius els seus deutes dintre el termini volun
tari indicat i en la dita oficina de les 9 a les 14 
ho^s. 

També es recorda que pot fer-se ús de la do
miciliació del pagament mitjançant entitats ban
càries o caixes d'estalvis. 

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

Llagostera, 6 de maig del 1983 

LLltENCIA MUNICIPAL 

Venint observant-se en aquesta població la 
construcció d'obres sense llicència municipal i 
per tant, infringint l'Art. 179, 1, de la Llei del 
Sól i Ordenació Urbana, faig l'advertència for
mal a tots els veïns i demés persones que esti
guin interessades, dintre aquest terme, a fer 
obres, sàpiguen que tal com estableix l'Art. 
228, 1, de la Llei, són responsables davant l'Ad
ministració, el Promotor, l'Empresari de l'obra 
i el Director de la mateixa. 

Per tant, qualsevol construcció que es faci 
sense llicència, automàticament li serà apli
cada doble quantitat de les taxes municipals 
com a sanció. Quan en el fet de l'obra concu-
rreixin circumstàncies agravant, les sancions 
que s'aplicaran seran d'acord amb l'Art. 64 
del Reglament de DiscipUna Urbanística en el 
qual es preveu una greu responsabilitat i una 
forta sanció per al Contractista que els porti 
a terme, a més del Propietari i Director tècnic 
de la mateixa. 

El que es fa avinent per a general coneixe
ment . i principalment per als Constructors 
d'Obres, de què sàpiguen que sense LLICÈNCIA 
MUNICIPAL no es pot començar cap obra 
per petita que sigui. 

Llagostera, 24 d'agost del 1983 

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA 
DEL TRÀFIC 

En la passada sessió de la Permanent es va 
acordar fer un estudi d'organització i estructu
ra del tràfic rodat de la Vila, com així també de 
les zones d'aparcament, pimts conflictius i car
rers en sobrecarga de vehicles. 

Durant el termini d'un mes, a partit d'aquesta 
data, s'invita totes aquelles persones que vulguin 
coLlaborar-hi presentin els suggeriments que 
creguin oportims per a temir-los en compte. 

Aquests, podran dipositar-se a les Oficines 
de l'Ajuntament, o bé podran entregar-se al 
Regidor de Tràfic, Sr. Gruart, o al personal de 
Policia Municipal. 

El que es posa en coneixement per als que 
vulguin coLlaborar-hl 

Llagostera, 29 d'agost del 1983 

POLICIA MUNICIPAL: 

TELÈFONS 83.03.75 • 83.02.19 
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CIRCULACIÓ 
I ORDENANCES MUNICIPALS 

Havent-se detectat en aquesta població moltes 
infraccions en matèria de Circulació i Ordenan
ces Municipals, vinc a prevenir els veïns i públic 
en general que l'incompliment de les mateixes, 
les quals es detallen a continuació, seran sancio
nades per aquesta Alcaldia amb les quantitats 
que també es mencionen: 
Estacionar-se en lloc prohibit . Sanció 300,- ptes. 

Al comptat: 200'- ptes. 
Obstaculitzar la circulació.. Sanció 1.000'- ptes. 

Al comptat: 800'- ptes. 
No respectar el senyal del Guàrdia 

Sanció 1.000'-ptes. 
Al comptat: 800'- ptes. 

No respectar l'STOP . . . . . . Sanció 1.000'- ptes. 
Al comptat: 800'- ptes. 

Circular en direcció prohibida. Sanció 500'- ptes. 
Al comptat: 400'- ptes. 

Excés de velocitat fins a 10 Qms. 
Sanció 500'- ptes. 

Al comptat: 400'- ptes. 
Excés de velocitat fins a 20 Qms. 

Sanció 1.000'-ptes. 
Al comptat: 800'- ptes. 

Desobeir l'Agent de la Policia 
Sanció 2.500'- ptes. 

Al comptat: 2.000'- ptes. 
Excés de passatgers, limitant la 
movilitat del conductor.. Sanció 1.000'- ptes. 

Al comptat: 800'- ptes. 
Embrutar els carrers Sanció 2.000'- ptes. 
Venda ambulant sense 

autorització Sanció 2.500'- ptes. 
Maltractar els arbres Sanció 2.500'- ptes. 
AJaure's en llocs públics Sanció 500'- ptes. 
Sorolls innecessaris, passant 

dels graus de decibels . . . . Sanció 2.000'- ptes. 
Escàndols públics o alterar el 

descans dels veïns Sanció 5.000'- ptes. 
Publicitat a la via pública sense 

autorització. (Rirt explicativa 
de la publicitat que es tracti). 
Espero de la cultura dels veins d'aquesta loca

litat compliran aquestes mesures en evitació de 
les sancions que en altre cas seran aplicades. 

No dubto, una vegada més, que el compliment 
de tothom per a no cometre les infraccions que 
avui es porten a terme, demostrarà l'amor i res
pecte envers el poble de Uagostera. 

El que es fa públic per a general coneixement. 
L'Alcalde. 

E D I C T E 

Aprovat en sessió de data 14 de setembre del 
1983, el Padró Municipal de conservació del 
cementiri, queda exposat al públic a les oficines 
municipals pel termini de 15 dies, a fi de què 
pugui ésser examinat i presentar, si escau, 
reclamacions contra el mateix. 

Llagostera, 15 de setembre del 1983 

RECAPTACIÓ 
DE CONTRIBUCIONS 

Es fa saber: Que els propers dies 27 i 28 
d'octubre, de 9 a 13 i de 15'30 a 18'30 hores, 
en el local de costum de la Casa Consistorial, 
el recaptador de contribucions de la zona 
procedirà a la cobrança, en període voluntari, 
de les contribucions d'urbana, rústica, quota 
empresarial de la Seguretat Social Agrària, 
llicència fiscal de l'impost industrial i de l'im
post sobre activitats professionals, correspo
nents a l'actual exercici del 1983. 

Els contribuents podran fer efectives les seves 
contribucions, cas de no fer-ho en els dies ex
pressats a aquesta vila, a la recaptació de zona 
de Girona durant els dies del 7 al 15 de no
vembre, inclusius, en període, també, volun
tari. 

Llagostera, 20 de setembre del 1983 

EXPLOSSIUS ABANDONATS 

Es fa saber: Que d'ordre del Govern Civil 
de la província, s'han donat molts casos d'ha
ver estat trobats explosius abandonats de la 
passada guerra civil. 

Degut a l'estat de perillositat de tals ob
jectes, es fa avinent que cas de trobar-se'n o 
detectar-se algun d'aquests explosius, cal po
sar-ho en coneixement immediat de les Au
toritats competents (Ajuntament o Guàrdia 
Civil) a fi d'ésser desactivat per especialistes 
competents, però de cap de les maneres mani
pular-los. 

El que es fa avinent per a general coneixe
ment. 

Llagostera, 20 de setembre del 1983 

NOU HORARI DE LES OFICINES MUNICIPALS A L 'AJUNTAMENT 

OBERT A L'ATENCIÓ DEL PÚBLIC: 

MATÍ , DE 8 a 3 - TARDA, DE 6 a 8 


